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Registrering av termostater

• Tryck in och håll knapparna Toggle och OK 
intryckta i tre sek. Lysdioderna fl imrar. 

• Släpp därefter först Toggle och sedan OK. 

Registrera termostaterna

• Tryck in och släpp snabbt ut 
termostatens överförings-
knapp.

• När termostaten sänder sin signal blinkar 
lysdioden inne i termostaten. När signalen 
tas emot av basenheten kommer lysdioden 
för den första lediga kanalen att börja blinka, 
vilket tar några sekunder från det att över-
föringsknappen varit intryckt.

• Tryck på Toggle en eller fl era gånger för att 
byta till en annan ledig kanal. 

• När lysdioden för önskad kanal blinkar be-
kräftas registreringen genom att OK-knappen 
trycks in och hålls intryckt. Lysdioden fl imrar 
under tiden registreringen sker. 

• När lysdioden övergår till att lysa med ett fast 
sken är registreringen klar och OK-knappen 
kan släppas. 

• Upprepa registreringen med samma ter-
mostat om den ska styra fl era kanaler eller 
fortsätt med nästa termostat. 

Om basenhetens samtliga utgångar används, 
avslutas registringen automatiskt då sista termo-
staten är registrerad och återgår till normalläge. 
Annars avslutas registreringen genom att trycka 
in Toggle-knappen ca 3 sekunder när sista termo-
staten är registrerad. Om ingen knapp trycks in 
under ca 5 minuter återgår basenheten automa-
tiskt till normalläge.

Avregistrering av termostater

• Tryck in och håll knapparna Toggle och OK 
nedtryckta i tre sekunder. Lysdioderna fl imrar. 

• Släpp därefter först OK och sedan Toggle. 
Basenheten övergår i avregistreringsläge. 

• Tryck på Toggle en eller fl era gånger för att 
byta till den kanal som ska avregistreras. 

• När lysdioden för önskad kanal blinkar bekräf-
tas avregistreringen genom att OK-knappen 
trycks in och hålls intryckt. Lysdioden fl imrar 
under tiden avregistreringen sker. 

• När lysdioden slocknar är avregistreringen 
klar och OK-knappen kan släppas. 

• Lysdioden för nästa kanal med registrerad ter-
mostat börjar blinka. Stega fram till den kanal 
som ska avregistreras med Toggle och bekräfta 
med OK. 

Quick manual
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Avsluta genom att trycka in Toggle-knappen 
ca 3 sekunder när avregistreringen är klar. Om 
ingen knapp trycks in under ca 5 minuter återgår 
basenheten automatiskt till normalläge.

Avregistrering av samtliga termostater

• Dra ur basenhetens stickpropp.  

• Tryck samtidigt in Toggle och OK 

• Sätt i stickproppen igen. Lysdioderna tänds 
en efter en. 

• Efter att samtliga lysdioder tänts övergår de 
till att fl imra. Släpp då först OK och sedan 
Toggle. Lysdioderna blinkar varsin gång och 
släcks sedan. Samtliga termostater är nu 
avregistrerade.

Överföringstest

• Tryck in OK-knapp tills samtliga lampor 
börjar fl imra (ca 3 sekunder) och släpp sedan 
knappen. Lysdioderna för alla kanaler som 
tilldelats rumstermostater lyser. 

• Termostater som dröjer med att sända provo-
ceras att sända tidigare genom att trycka in 
överföringsknappen.

• När samtliga lampor slocknat avslutas testet 
genom att Toggle-knappen hålls intryckt i 3 
sekunder. 

Utgångstest

• Tryck in Toggle-knappen tills lysdioderna 
för alla kanalerna börjar fl imra. När knappen 
släpps upp kommer lysdioden för kanal 1 att 
omväxlande fl imra och släckas (om utgången 
är stängd före test) eller fl imra och lysa (om 
utgången är aktiverad före test). 

• Tryck OK för att starta test av kanal 1. När 
kanalen sätts i testläge övergår lysdioden till 
att omväxlande fl imra, lysa och släckas. 

 Efter 5 sekunder hörs ett litet klick som 
tecken på att utgången är aktiverad. 

• Tryck OK igen för att avaktivera utgången 
eller Toggle för att gå vidare till nästa utgång.

• Lysdioden lyser: Utgången är aktiverad (al-
ternativt kommer att kopplas in så snart den 
totala strömförbrukningen tillåter detta).

• Lysdioden släckt: Utgången är inte aktiverad.

• Lysdioden fl imrar och släcks: Utgången är inte 
aktiverad men kan aktiveras genom att trycka 
OK.

• Lysdioden fl imrar och tänds: Utgången är akti-
verad men kan stängas genom att trycka OK.

• Lysdioden fl imrar, lyser och släcks: utgången 
är aktiverad och kan avaktiveras genom att 
trycka OK.

Tryck på Toggle tills samtliga kanalers lampor 
fl imrar för att avbryta testet.


