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Brugervejledning til SNOEZELEN Fjernbetjening
Vi takker for at du har besluttet dig for at købe dette førsteklasses produkt. SNOEZELEN fjernbetjeningen
produceres udelukkende i Tyskland og opfylder de højeste krav om kvalitet og sikkerhed. For at anvende
apparatet så sikkert som muligt, beder vi dig allerførst læse denne betjeningsvejledning.
Pakken indeholder:
•
•
•
•

SNOEZELEN fjernbetjening
Brugervejledning
Kvik start manual
Labels til kontrolfelterne

Muligt tilbehør:
•

SNOEZELEN udvidede sendemoduler til fjernbetjeningen

Advarsel:
Advarslerne vil være der, hvor du bør være opmærksom på, at der kan være mulige farer for din og andres
sikkerhed. Læs og respekter disse advarsler – sådan at apparatet kan bruges sikkert.
Vær særlig opmærksom:
De særlige henvisninger hjælper dig til at bruge apparatet så effektivt og korrekt som muligt – samt at
undgå uhensigtsmæssig brug, som kan skade apparatet.
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Forberedelser
Klargøring af SNOEZELEN apparater
Med denne fjernbetjening kan man styre op til 8 forskellige SNOEZELEN apparater. Antallet af disse
apparater kan øges ved at tilslutte udvidelsesmoduler. Alle apparater skal befinde sig indenfor rækkevidden
(max 100m.). Som regel betjenes alle apparater i et SNOEZLEN rum af en fjernbetjening.
Apparater som skal styres med fjernbetjeningen, skal være udstyret med et SNOEZELEN modtagermodul.
Vores kundeservice hjælper gerne med at finde ud af, om de enkelte apparater er kompatible med
fjernbetjeningen.
Brug af kontrolfelter til forskellige typer apparater
Fjernbetjeningen er udstyret med 8 forskellige kontrolfelter til forskellige typer af SNOEZELEN apparater.
Tasterne i kontrolfelterne tilgodeser de særlige funktioner på de forskellige apparater.
Kontrolfelt 1-4
Er beregnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som derudover er udstyret med en
motor:
•
•
•
•

Sport Thieme SNOEZELEN Lysspot
Sport Thieme regulerbar spejlkuglemotor
Sport Thieme Fiber optik GL 1280
Sport Thieme Projektor med regulerbare effekthjul

Kontrolfelt 5-6
Er beregnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som derudover har programmerbare
funktionsforløb:
•
•

Sport Thieme indstillelig boblesøjle
Sport Thieme stjernehimmel

Kontrolfelt 7-8
Er beregnet til SNOEZELEN fjernbetjeningsstikdåser, som blot tænder og slukker enkle, ubevægelige
lyseffekter.
Anvend de medfølgende labels til at mærke kontrolfelterne med. De passer nøjagtigt til det tomme felt
nedenunder.
Indretning af modtagermodulet
Numrene på kontrolfelterne angiver numrene på radiokanalerne (SYS). For at tildele et bestemt kontrolfelt
et SNOEZELEN apparat, skal kanalvælgeren på apparatet være indstillet på den tilsvarende kanal.
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1. Afbryd strømmen til SNOEZELEN apparatet
2. Anvend en egnet skruetrækker til at indstille kanalvælgeren på den ønskede kanal. Når
kanalvælgerne står på ”0” er fjernbetjeningen afbrudt.
3. Slut apparatet til lysnettet igen. Apparatet er nu tændt og kan styres med fjernbetjeningen.
Kontrolfelt til
apparat
1: Sæt
drejeknappen
på
apparat 1
på
position 1

Kontrolfelt til
apparat
2: Sæt
drejeknappen
på
apparat
2 på
position
2

Kontrolfelt til
apparat
3: Sæt
drejeknappen
på
apparat 3
på
position
3

Kontrol
-felt til
apparat
4: Sæt
drejeknappe
n på
apparat
4 på
positio
n4

Kontrolfelt til
apparat
5: Sæt
drejeknappen
på
apparat
5 på
position
5

Kontrolfelt til
apparat
6: Sæt
drejekna
p-pen på
apparat
6 på
position
6

Kontrol-felt
til apparat 7
& 8: Sæt
drejeknappen på
apparat 7/8
på position
7/8

Betjening
De forskellige funktioner
De aktuelle indstillinger på alle SNOEZELEN apparaterne lagres i fjernbetjeningen og ikke i apparaterne.
Skulle man bruge flere SNOEZELEN fjernbetjeninger, ændres samtlige apparat-indstillinger på en gang,
svarende til de lagrede værdier i den pågældende fjernbetjening.
Ved tryk på en tast i kontrolfeltet på fjernbetjeningen ændres den lagrede værdi i fjernbetjeningen.
Umiddelbart herefter overføres den nye værdi til modtageren. Dette signaleres ved et blinkende grønt LED
lys.

Tænd/sluk knappen ”Batteri”
Tænd for fjernbetjeningen på knappen ”Batterie”. Apparatet er nu funktions klart. Apparatet slukkes på
samme knap, når fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid. Dette forlænger batteriernes
levetid.
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LED visning
SNOEZELEN fjernbetjeningen er udstyret med numerisk, samt et rødt og grønt LED lys. Disse ses i nederste
venstre hjørne.
Numerisk LED:
•
•

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

Lysende grønt LED lys:
Signalerer radiotransmission
Lysende rødt LED lys:
Signalerer forbindelsen med en scene
Blinkende rødt lys:
Alle indstillinger i fjernbetjeningen lagres.
Vedvarende rødt lys:
Batterierne i fjernbetjeningen skal skiftes. Se info vedrørende udskiftning af batterier på side 7

Tænd og sluk af alle SNOEZLELEN apparater
Ved at aktivere tasten ”EIN” tændes for alle SNOEZELEN apparaterne i et rum, som er udstyret med en
modtager. Samtidig bliver alle aktuelle indstillinger i fjernbetjeningen overført til apparaterne. Værdierne i
fjernbetjeningen overskriver samtlige indstillinger, som eventuelt var programmeret/valgt manuelt. Hvis et
apparat ikke tænder, tjek allerførst om strømmen er tilsluttet korrekt eller, om der sidder en afbryder på
apparatet.
Med tasten ”AUS” sættes alle apparater på stand-by. Vi anbefaler, at man, hvis man gennem længere tid
ikke skal bruge SNOEZELEN rummet, afbryder strømmen til samtlige apparater. Apparater med
fjernbetjening bruger også strøm, selv om de er sat på stand-by.
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Kontrolfelt 1-4
Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter som derudover er udstyret med en motor

Det pågældende SNOEZELEN apparat
tændes og slukkes her
Hastigheden på den pågældende effekt justeres
her. Værdien 1-9 vil blive vist i displayet
Omdrejningsretningen på den
pågældende effekt vælges her

Kontrolfelt 5-6
Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som derudover har programmerbare
funktionsforløb
Funktionsprogrammet
til den pågældende
effekt vælges her.
Program nummer 1-9
vil blive vist i
displayet.

Det pågældende SNOEZELEN apparat
tændes og slukkes her
Hastigheden til den pågældende effekt justeres
her. Værdien 1-9 vil blive vist i displayet
Bevægelsen af den pågældende effekt
tændes og slukkes her

Kontrolfelt 7-8
Egnet til SNOEZELEN fjernbetjeningsstikdåser, som blot tænder og slukker lyseffekter.
Det pågældende SNOEZELEN apparat
tændes og slukkes her
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Lagring og hentning af forskellige ”scener”
Alle de valgte indstillinger i fjernbetjeningen kan lagres som ”scene” og så hentes frem igen på et senere
tidspunkt. Op til 5 forskellige scener kan lagres.
Lagring af scener:
Hvis man holder en af tasterne (scenen 1-5) inde i ca. 5 sek. vil det røde LED lys blinke – slip først tasten når
det røde LED lys ikke længere blinker. Skulle en af tasterne allerede være lagret med en scene, vil denne
blive overskrevet med den aktuelle scene
Hentning af en lagret scene
Tryk kort på en at tasterne (1-5). Scenen vil blive hentet og ”afspillet” i apparaterne i rummet.
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Grønt LED: Signalerer
radiotransmission

Rødt LED: signalerer
hentning af en scene

Taste felt til hentning og lagring af samtlige
indstillinger for scene 1-5

tændes og slukkes her

Blinkende rødt LED:
fjernbetjeningens
indstillinger bliver
lagret som en scene

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.
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Udvidelses moduler
De forskellige typer af udvidelses moduler
Til de forskellige apparater fås 3 forskellige udvidelses moduler til SNOEZELEN fjernbetjeningen.

Udvidelsesmodul type 1: Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og motor.
Udvidelsesmodul type 2: Egnet til styring af apparater med bevægelige lyseffekter og som desuden kan
programmeres til et funktionsforløb:
•
•

Sport-Thieme boblesøjler
Sport-Thieme stjernehimmel

Udvidelsesmodul type 3: Egnet til SNOEZELEN fjernbetjeningsstikdåser, som kun tændes og slukkes vis
fjernbetjeningen.
SNOEZELEN fjernbetjeningen kan udvides med op til 5 moduler.
Montering af udvidelsesmodulerne
1. Løsn de 4 skruer i den højre afdækningskappe med en egnet skruetrækker
2. fjern afdækningskappen fra fjernbetjeningen
3. Læg fjernbetjeningen på et lige underlag. Stik udvidelsesmodulet forsigtigt og præcist ind i
fjernbetjeningen. Pas på at de 20 stifter føres helt lige ind i koblingen på fjernbetjeningen.
4. Tryk fjernbetjening og udvidelsesmodul helt ind i hinanden, sådan at de er helt sammenføjede.
5. Fixer nu udvidelsesmodulet på fjernbetjeningen med de 2 skruer.
6. Sæt den højre afdækningskappe på udvidelsesmodulet og skru denne fast med de 4 skruer.
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Udskiftning af batteri
Hvis det røde LED lyser vedvarende, er batterierne i fjernbetjeningen så svage, at de skal skiftes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

løsn de 4 skruer i den venstre afdækningskappe med en egnet skruetrækker.
Fjern afdækningskappen
Træk platinet med den øvre plade ca. 3 cm. ud af huset
Vend nu fjernbetjeningen på hovedet. På undersiden af platinet sidder 2 batterier af typen: CR
2032
Tag forsigtig de gamle batterier ud af holderne. Husk at gamle batterier ikke må bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet.
Sæt to nye batterier i – husk at vende polerne korrekt.
Skub nu platinet og den øvre plade helt ind i huset igen.
Sæt den venstre afdækningskappe på fjernbetjeningen og skru den fast med de 4 skruer.

Vægmontering
SNOEZELEN fjernbetjeningen kan monteres på væggen:
•
•
•

Anvend 2 linseskruer med en Ø på 4-5 mm. Nedsænknings-skruer kan skade huset på
fjernbetjeningen.
Anvend egnet fæstningsmateriale i forhold til underlaget – f.eks. dyvler.
Den horisontale afstand mellem de borede huller skal være 150 mm.

Sikre omgivelser
•
•
•
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Apparatet må kun anvendes i tørre og lukkede rum.
Apparatet tåler kun normale rumtemperaturer. For meget varme eller direkte sollys kan skade det.
Apparatet bør kun anvendes af børn, såfremt de er under opsyn af voksne.
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Transport, rengøring og reparation
•
•
•

Såfremt apparatet skal transporteres eller sendes, bør dette altid ske i original emballagen. Hvis
dette ikke er muligt, kan en papæske med tilstrækkelig polstring anvendes.
Rengør kun apparatet udvendig med en blød klud. Anvend aldrig stærke rengørings- eller
opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller benzin.
Reparation af apparatet skal altid udføres af en kvalificeret fagmand. Der bør kun bruges originale
reservedele.

Tekniske data

Batterier

2 x CR 2032

Rumtemperatur

25 grader C

Vægt

0,43 kg.

Farve

Sølv/sort

Mål (Bredde x Højde x dybde)

230 x 32 x 105 mm.

Modtager:
Frekvens

433,92 MHz
Efter ETS| 300-220

Rækkevidde

max. 100 m.

Sikkerheds certifikater:
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