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BRUGSANVISNING
Til trådløst relæ til smarthome til styring af 230V enheder

ODSIF
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BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA

Trådløst relæ

Anvendelse
Trådløst relæ til styring af 230V enheder ss. lys og lamper. Pga small størrelse er vel-
egnet til indbygning i el dåser. Kan kontrolleres fra en medfølgende lille fjernbetjening 
og trådløse vægkontakter fra ODSIF samt Odsif smarthome smartbox.

Tekniske data
• Spændingsforsyning:   AC230V
• Udgang:    1 kanal
• Arbejdstemperatur:   -10 - 60 °C
• Transmissions/modtagefrekvens: 433 Mhz
• Eksterne mål:   L35 x B32 x H20 mm
• Nettovægt:    30g
• Udgangsstrøm:   <10 A
• Statisk energiforbrug:   <1W
• Udgangseffekt:   <2300W

Målskitse
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TILSLUTNING OG BRUG

Funktioner

Relæet har flere funktioner s.s.
• ON sålænge en knap (på fjernbetjeningen eller vægkontakten) holdes nede.
• Skift ved aktivering. Ved tryk på knap skifter relæet position fra ON til OFF eller 

fra OFF til ON.
• Betjening med to knappetryk. Ved at trykke på en knap går relæet til ON position 

og med tryk p anden knap tl OFF position.

Funktionerne bliver valgt således:
• ON sålænge en knap holdes nede: sammenslutning bruges ikke
• Skift ved aktivering: sammenslutning sættes på Pin 2 og 3
• Betjening med to knappetryk: sammenslutning sættes på Pin 1 og 2.

Ved brug af Relæet sammen med Odsif smarthome smartbox skal der bruges betjening 
med to knappetryk (sammenslutning sættes på Pin 1 og Pin 2.

Programmering af relæet

Parring af relæ med fjernbetjening, vægkontakt eller Odsif smarthome smartbox sker 
ved at trykke en gang på kontakten. Relæet venter hermed på parring. Så skal der 
sendes signal til relæet med at trykke på vægkontakten, fjernbetjeningen eller fra Odsif 
Appen. Når parringen er lykkedes kvitterer relæet med et lysblink fra lysdioden.

Sletning af al parring kan foretages med at holde knappen nede i mere end 8 sek. Der 
kvitteres med lys fra lysdioden.
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TILSLUTNING OG GARANTI

Der er 2 års garanti fra købsdato.

Garantien bortfalder, hvis beskadigelserne skyldes forkert installation, brug eller 
misbrug af produktet, reparationer, der er udført eller forsøgt udført af uautoriseret 
tredjepart, forcerede justeringer eller ændringer på produktet.

Vores erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I 
intet tilfælde er ODSIF ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske 
konsekvenstab.

Tilslutning

Relæet skal tilsluttes som vist i følgende fig.


