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Programmering 

Det är väldigt enkelt att programmera quicklink

konfigurerade 

2. Konfigurera sändare 

visa att du nu är i konfigurations-
läge. 

1. Aktivera konfigurationsläge 

-
liga mottagare inom räckhåll 
kommer då att tändas upp. 

of

cfg

of

3. Välj funktion 

bläddrar runt mellan valbara 

för vald funktion. 

4. Bekräfta vald funktion 
 

funktion. Om flera mottagare 
 

mottagare. 

5. Avsluta konfigureringen 

slocknar då på sändaren och 
på alla mottagarna. 

Funktion

Mottagare med utgång Till/Från 

Funktion

Från

Funktion

Dimmer Mottagare med markis/persiennutgång 

on /off

+on + +

-

+

-

on +

-

1 1 1

off -off -

off -

2 2 2
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*

Timer-inställning

standardvärde*

*2 min3 h10

1 min 30 s1 h 9

1 min 15 s30 min8

1 min15 min7

50 s5 min6

40 s3 min *5

2 min 30 s4

1 min 20 s3

30 s 15 s2

1 s 10 s1

Inspel-
ningsbart 
scen.

Ställtid för 
markis/
persienn

Tids-
angi-
velse

Antal blink

t.ex TV-scenerio

Scenario tryckknapp

%

F

%

Timer: Utöka timer-tid

att göra kort tryck på program-
merad timer-knapp. Varje tryck 

Fabriksåterställning av produkt
cfg -knappen intryckt till s 
cfg

cfg
slocknar efter att fabriksåterställ-
ningen är genomförd. Denna 
funktion raderar all konfigura-
tionsdata i produkten.  
Om produkten är konfigurerad 
med easy
att föredra att genomföra  
fabrik såterställningen med de-
samma.

Scenario:

önskade funktioner genom att  
simultant aktivera 2 eller fler mot-
tagare av samma eller olika typ. 

-
dande enhet inom installationen 

kort tryck på knappen.

Scenario funktionen består av 
3 steg:

-
ra ihop enheterna som ska  
aktiveras av ett scenario.

 

delta garna som ska aktiveras 
av scenariot.

-

osv.

knappen. När deltagarna blin-
kar till så är scenen lagrad.

  OBS:

Definiera vilka önskade nivåer 
scenariot ska ha genom att styra 

OBS: om ett jalusi ska ingå i 
-

minst 2 minuter innan program-

Kör sedan ner det till önskad 
scenario-nivå och lagra detta.

genom att manövrera deltagarna 
-

-
nario-knappen igen. När delta-
garna blinkar till så är den nya 
scenen lagrad.

50%

OFF

50%

50%

OFF

50% Individuella sändare

Scenario 
tryckknapp

Scenario inställningar

> 5 s

att aktivera scenariot och varje 

lagra om scenariot.

Inställninar

blockering
Dessa inställningar är nödvändiga för:

-

Aktivitet

a
ett långt tryck på 
fct -knappen  

cfg  
blinkar.

fct  slocknar.

b  
på fct -knappen. 

fct  blinkar 
det antal gånger 
som motsvarar 
standardvärdet på 
produkten.

c Välj sedan värde 
genom att göra 
upprepade korta 
tryck på fct
-knappen.

Valt värde visas  
genom antal blink-
ningar av fct

d
på fct -knappen  

cfg  

Den valda funktio-
nen är lagrad och 
bekräftas.


