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Kvikstart vejledning til SNOEZELEN fjernbetjening 

Fjernbetjeningens 

hovedafbyder – som skal 

stå på ”EIN” inden brug 

Alle SNOEZELEN 

apparater i rummet 

slukkes her på en gang 

Alle SNOEZELEN 

apparaterne i rummer 

tændes her på en gang 

og indstillingerne fra 

fjernbetjeningen 

overføres. 

Kontrolfelt 

til apparat 

1: Sæt 

dreje-

knappen 

på 

apparat 1 

på 

position 1 

 

Kontrolfelt til 

apparat 2: 

Sæt 

drejeknappen 

på apparat 2 

på position 2 

 

Kontrol-

felt til 

apparat 

3: Sæt 

dreje-

knappen 

på 

apparat 

3 på 

position 

3 

Kontrol-

felt til 

apparat 

4: Sæt 

dreje-

knappen 

på 

apparat 

4 på 

position 

4 

Kontrol-

felt til 

apparat 

5: Sæt 

dreje-

knappen 

på 

apparat 5 

på 

position 5 

 

Kontrol-

felt til 

apparat 

6: Sæt 

drejeknap

-pen på 

apparat 6 

på 

position 6 

 

Kontrol-

felt til 

apparat 

7: Sæt 

dreje-

knappen 

på 

apparat 7 

på 

position 7 

 

Kontrolfelt til 

apparat 8: Sæt 

drejeknappen 

på apparat 8 på 

position 8 

 

Taste felt til hentning og lagring af 

samtlige indstillinger for scene 1-5 

Et kort tryk på en af tasterne 1-5 og en 

scene bliver hentet og overført til alle 

SNOEZELEN apparater i rummet 

Et langt vedvarende tryk (indtil det røde 

LED lys stopper med at blinke) på en af 

tasterne 1-5: De aktuelle indstillinger i 

fjernbetjening lagres som en scene. 

 

Numerisk LED visning: 

• Når en hastigheds tast aktiveres, vil den aktuelle indstilling 

blive vist. Prikken nederst til højre for LED-tallet vil lyse. 

• Ved aktivering af en tast til programvalg vil det aktuelle 

programnummer blive vist. Programvalgs tasterne findes 

kun ved kontrolfelterne 5 og 6 

Grønt LED: 

Signalerer 

radiotrans-

mission 

 

Rødt LED: signalerer hentning af en scene 

Blinkende rødt LED: fjernbetjeningens indstillinger 

bliver lagret som en scene 

Vedvarende rødt LED: Batterierne skal skiftes 

Det pågældende SNOEZELEN 

apparat tændes og slukkes her 

Hastigheden på den 

pågældende effekt justeres 

her. Værdien 1-9 vil blive vist i 

displayet 

Bevægelsen af den pågældende effekt 

tændes og slukkes her 

Funktionsprogrammet til 

den pågældende effekt 

vælges her. Program 

nummer 1-9 vil blive vist i 

displayet. 

Omdrejningsretningen på de 

pågældende effekter vælges her 

Det pågældende SNOEZELEN 

apparat tændes og slukkes her 

Hastigheden på den 

pågældende effekt justeres 

her. Værdien 1-9 vil blive vist i 

displayet 

Kontrolfelt 5 og 6: 
Kontrolfelt 1-4/7 og 8: 


