
 

BRUKSANVISNING 
 

Modell: EYCR-2300/250 mottagare  

LYCT-705 sändare 

 

FUNKTIONER: 
● Ingen kabeldragning, enkel funktion, bara anslut och använd. 

● 67 miljoner koder, självprogrammerande mottagare och sändare. 

● Mottagaren har 6 minnesinställningar, ingen förlust av minne. 

● Grön lysdiodsindikator. (EYCR-250: om ingen apparat är ansluten är 

lysdioden släckt.) 

● Självprogrammerande mottagare, kompatibel med alla ARC-sändare. 

● Sändare styr 16 mottagare på siduppdelade kanaler.  

● Mottagare med låg strömförbrukning i viloläge, 0,25 watt.  

● EYCR-250 är kompatibel med elektronisk transformator "utan 

dimmerfunktion" för lågspänningshalogenlampor (12 V) (EJ för 

traditionell transformator). 

 

INSTALLATION: 
Kontrollenhet (mottagare) 

● Placera bara mottagaren i ett vägguttag. 

● Den gröna lysdiodsindikatorn på mottagaren ska tändas (gäller ej 

EYCR-250). 

● Anslut lampans kontakt i mottagaren. 

Fjärrkontroll (sändare) 

● Fjärrkontroll till 30M inom slutet område. 

● Knapp för GRUPP-kontrollfunktion. 

 

ANVÄNDNING: 
SÄNDARE                                                                                    DIMMER MOTTAGARE:  

PÅ-knapp – styr mottagare PÅ/DIMMER                                          * Tryck två gånger på sändarens "PÅ"-knapp  

 så startar lampans dimningsfunktion, 

Tryck på AV-knappen så stängs alla funktioner av                              tryck igen så stannar lampan på önskad ljusstyrka. 

GRUPP-knapp – ALLA PÅ eller ALLA AV samtidigt                    * Upprepa detta om du vill ändra dimmern igen. 

Knapp med 16 direkta kontroller –                              

Sida I - 1,2,3,4                                                                                       MOTTAGARE PÅ/AV 

Sida II – 5,6,7,8                                                                                     * Tryck på "PÅ"-knappen på sändaren för att slå på. 

Sida III – 9,10,11,12                                                                             * Tryck på "AV"-knappen på sändaren för att stänga av. 

Sida IV – 13,14,15,16                                                             
 

LÄNKA EN KOD:  
* Börja med att programmera sändaren med mottagaren. 
* Mottagaren ska vara ansluten till ett vägguttag. Sätt i lampans kontakt i mottagaren. 

* Håll sändaren nära mottagaren och tryck en gång på mottagarens 

självprogrammeringsknapp.  

* Lysdioden på mottagaren blinkar långsamt, tryck på vald "PÅ"-knapp på sändaren  

* Lampan som är ansluten till mottagaren bekräftar koden genom att blinka två gånger. 

Lysdioden slutar blinka. 

* Kom ihåg vilken knapp på sändaren du valde för den programmerade mottagaren. 

* Sändarens och mottagarens koder programmeras automatiskt. 

* Gör på samma sätt för att länka till en sändare med ARC-kodomkoppling. 

 

ÄNDRA ELLER RADERA EN KOD: 

RADERA EN ENSKILD KOD -                                                    RADERA HELA MINNET - 

- 

* Tryck en gång på självprogrammeringsknappen,                                      * Håll självprogrammeringsknappen intryckt tills lysdioden blinkar 

lysdioden blinkar långsamt.                kontinuerligt 

* Tryck på den valda "AV"-knappen på sändaren,                               * Släpp knappen och tryck en gång till. 

det programmerade minnet är nu raderat.                                      * Lampan som är ansluten till mottagaren blinkar två gånger som 

bekräftelse. 

* Lampan som är ansluten till mottagaren blinkar två gånger               * ALLA PROGRAMMERADE MINNEN RADERAS 

som bekräftelse.                   FRÅN MOTTAGAREN. 

* Upprepa steget för att ställa in igen.                                                                   
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MOTTAGAREN HAR 6 MINNESINSTÄLLNINGAR: 
* MOTTAGAREN med självprogrammeringsfunktion har 6 minnesinställningar. 

* Den kan programmeras efter dina önskemål med specialeffekt. Den kan programmeras så att den slår på enskilda enheter samtidigt eller 

programmeras med olika kombinationer för på/av.  

* Det innebär att en mottagare kan programmeras till max. 6 olika kombinationer. 

Exempel: Om det finns 3 mottagare (mottagare 1 = bord-/golvlampa, mottagare 2 = nattbelysning, mottagare 3 = taklampa). 

                   Mottagare 1,2,3 kan styras individuellt med knapp 1,2,3 på sändaren. 

                   Mottagare 1,3 kan programmeras med knapp 4 på sändaren (bord-/golvlampa och taklampa PÅ/AV samtidigt). 

                   Mottagare 1,2,3 kan även programmeras i gruppfunktion ALLA PÅ eller AV samtidigt med gruppknappen 

                   (bord-/golvlampa, nattbelysning och taklampa PÅ/AV samtidigt). 

 

                   (Ovanstående inställningar "Mottagare 1" och "3" tar upp 3 programminnen och "Mottagare 2" endast 2 programminnen, 

olika kombinationer och inställningar kan sättas samman och styras från sändaren). 

 

** OBS! ** PÅ/AV-mottagare och DIMMER-mottagare bör inte programmeras på samma kontrollknapp på sändaren och endast 1 

DIMMER bör programmeras på samma kontrollknapp. 

 

Länka till annan kodomkopplingssändare: 
ENDAST MOTTAGARE MED SJÄLVPROGRAMMERINGSFUNKTION KAN LÄNKAS TILL ALLA ARC-SÄNDARE. 

KANALERNA FÖR KODOMKOPPLINGSKODER KAN LÄNKAS AUTOMATISKT TILL MOTTAGARE MED 

SJÄLVPROGRAMMERINGSFUNKTION. 

 

SPECIFIKATION 
SÄNDARE 

Batteridrift: 3 V CR2032 batteri (medföljer vid leverans) 

RF: 433,92 MHz 

 
MOTTAGARE 

Frekvens: 433,92 MHz 
In effekt: 230 V +/-10 %, 50Hz 

Strömförbrukning i viloläge: 0,25 watt. 

Uteffekt: 
EYCR-250: min. 40 - max. 250 watt direktanslutning med glödlampa (ej för dimning av energisparlampa). Om anslutning med "icke 

dimningsbar" elektronisk transformator för lågvoltshalogenlampa (12 V) (kan inte anslutas med traditionell transformator), avser lasten 

här "VA" för den elektroniska transformatorn. Max.last för elektronisk transformator som kan användas är 200 VA.  

EYCR-2300: Max. 2 300 watt resistiv last 

EYCR-3500: Max. 3 500 watt resistiv last 

 

FELSÖKNING 
Ingen aktivering : Kontrollera att batteriets poler är vända åt rätt håll eller om batteriet är förbrukat 

Kontrollera att kodprogrammet har bekräftats. 

 

FÖRSIKTIGHET! 
Placera inte två mottagare nära varandra. Avståndet ska överstiga 3 meter.  

Får INTE överbelastas. 

Får inte anslutas eller användas i fuktiga utrymmen som t.ex. på uteplats, i källare, i närheten av brännbar vätska, lösningsmedel, färg etc. 
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