
LK IHC® Wireless 
Nøglerings-fjernbetjening

 Programmering

Fjernbetjeningen har fire betjenings-
tryk og anvendes til trådløs betjening 
af enheder i IHC Wireless systemet.

Batteri

IHC Wireless - Stand-alone
Ved programmering af fjernbetjeningen forståes at 
man angiver hvilke Wireless produkter som fjern-
betjeningen skal kunne styre. Programmering sker 
ved en tastesekvens, som beskrives i det følgende.

Der er to forskellige typer af programmeringer man 
kan udføre, nemlig “Scenarie Link” og “Control 
Link”: 

Control Link
Trådløs forbindelse, hvor 2 knapper programmeres 
samtidig, og tilsammen styrer en funktion i mod-
tageren, f.eks. tænd/sluk knap. Funktionaliteten 
afhænger af modtagerenheden.

Scenarie Link
Trådløs forbindelse, hvor der programmeres en 
knap ad gangen, med den ønskede lyssætning. 
Funktionaliteten afhænger af modtager enheden.
 

Ved programmering af Control Link hører 
knapperne sammen diagonalt: 

Slet al programmering
Hold programmeringsknappen nede i 5 sek. Når 
lysdioden blinker skiftevis rødt og grønt slippes 
knappen, og al programmering slettes.

Sådan programmerer du et Control Link

Tryk en gang på program-
meringsknappen.

Vælg en knap inden for 5 sekunder.

Modtagere

Lysdioden blinker 
rødt på bagsiden.

1 2

1 2A B

3 Tryk en gang på programmerings-
knappen A.                   

Lysdioden B blinker rødt.

4

1 2A B

Afslut programmeringen ved at trykke 
en gang på programmeringsknappen A.                   

Alle lysdioder slukker.

Fortryd programmering
Fortryder du en linkoprettelse, inden du har udført trin       , venter du blot i 1 min. 
(til lysdioden B holder op med at blinke).

4

Fjernbetjening

- Betjeningstryk: Gentag          og         på hver sender.2
- Modtagere:  Gentag         på hver modtager.3

Sådan medtages flere komponenter i Control Link

Sådan programmerer du et Scenarie Link

Tryk to gange på program-
meringsknappen.                   

Vælg den knap, som skal aktivere scenariet 
inden for 5 sekunder.             

Fjernbetjening

Lysdioden blinker 
grønt på bagsiden.

1 2

- Betjeningstryk: Gentag         og        på hver sender.2

Modtagere

1 2A B

Tryk en gang på programmerings-
knappen A.                   

Lysdioden B blinker grønt.

3 Hvis modtageren har lysdæmperfunktion, 
indstilles det ønskede niveau med knapperne 

1 eller 2. Hvis modtageren har tænd/sluk funktion 
(relæ) , indstilles den ønskede tilstand (tændt/slukket) 
med knapperne 1 eller 2.                 

4

- Modtagere: Gentag        og        for hver modtager.3 4

Alle lysdioder B slukker.

1 2A B

Afslut programmeringen ved at 
trykke en gang på knappen A på 
blot én af modtagerne.                   

5 Lysdioden B blinker grønt.
1 2A B

0% 100%

Sådan medtages flere komponenter i Scenarie link:

Fortryd programmering
Fortryder du en linkoprettelse, inden du har udført trin        
      , venter du blot i 1 min. (til blink ophører).5

Batteri skal indsættes før fjernbetje-
ningen tages i brug. Fjernbetjeningen 
forsynes af et batteri af typen CR2032 
(+pol op). Udskiftning af batteri fore-
går på følgende måde:
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Programmerings tast

Lysdiode

1 4

3 2

Lysdioden
lyser rødt.

Lysdioden
lyser grønt.

Knap 3 og 4
hører sammen

Knap 1 og 2
hører sammen.

Der kan kun tilknyttes en linktype til hver knap. 
Er der f.eks. programmeret et Scenarie Link til 
et tryk, og man efterfølgende programmerer et 
Control Link hvor trykket indgår, bliver det eksis-
terende Scenarie Link overskrevet.

IHC Wireless - sammen med IHC Control
Hvis fjernbetjeningen benyttes sammen med 
IHC Control skal den linkes til en IHC controller. 
Linkning og programmering foretages i program-
met IHC Visual. Programmeringen foregår ved at 
man indsætter fjernbetjeningen som en kom-
ponent i IHC Visual. Herefter kan man benytte 
fjernbetjeningens fire tryk i programmeringen.

Ved linkning af fjernbetjeningen til en IHC 
Controller slettes al tidligere programmering.

Sletning og ændring af programmering

1

2

3

4 Slet et control Link
Tryk en gang på programmeringsknappen (lys-
diode lyser rødt), og derefter på den knap, hvis 
control link ønskes slettet (lysdiode blinker rødt). 
På modtageren holdes programmeringstasten 
nedtrykket i 5 sek, så lysdioden blinker rødt. Afslut 
med at trykke på programmeringstasten på fjern-
betjeningen.

Slet et Scenarie Link
Tryk to gange på programmeringsknappen (lys-
diode lyser grønt), og derefter på den knap, hvis 
scenario link ønskes slettet (lysdiode blinker grønt). 
På modtageren holdes programmeringstasten 
nedtrykket i 5 sek. så lysdioden blinker grønt. Afslut 
med at trykke på programmeringstasten på fjernbe-
tjeningen.

Ændring af et Scenarie Link
Tryk to gange på programmeringsknappen 
(lysdiode lyser grønt), og derefter på den knap, 
hvis scenario link ønskes ændret (lysdiode blinker 
grønt). På modtageren indstilles den nye lys-
styrke.  Afslut med at trykke på programmerings-
tasten på fjernbetjeningen.


