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MONTERING

CTM Lyng AS er Norges førende producent og 
leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, 

Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- 
og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under 
mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og 

Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elektro-
grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til 

produktion og distribution.  
Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas 

mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11 
E-mail: marked@ctmlyng.no

Tak til dig, som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

Læs mere på 
www.ctmlyng.dk

Installations- og brugervejledning
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Vejledningen gælder følgende varianter:

Tekniske data

Dimensioner:
Passer til RS16

IP-klasse:
20

Batteri: 
CR2032

Batterilevetid: 
5 år v/normal brug

RF Sendereffekt:

868.100 MHz +5 dBm

Rækkevidde:  
30 meter

12524 Sparekontakt PH Polarhvid
12525 Sparekontakt SO Sort mat
12526 Sparekontakt Alu Alu mat
12527 Sparekontakt Hv Hvid
12528 Sparekontakt Klaver Sort Klaver

Bemærk! 
Parring og test af af sparekontakten 
bør udføres, før den monteres. 

Sparekontakten monteres på det 
ønskede sted på væggen.

Den kan skrues fast på væggen eller 
trykkes ind i en eksisterende ramme.

KOMPATIBLE PRODUKTER

Sparekontakten fungerer bl.a. med 
produkter i mTouch-R-serien, 
fx termostater og dæmpere.
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BRUGERINFORMATION PARRING

mTouch® Sparekontakt er et trådløst 
styrepanel til enkelt og hurtigt at sætte 
et eller flere mTouch-R-produkter i den 
ønskede tilstand.

Kan bruges som et rent sparepanel 
for varme (termostater), lysstyring 
(dæmpere) for at sætte alt lys i den 
ønskede tilstand, eller en kombination, 
hvor kontakten fungerer som 
hovedkontakt for at indstille alt lys og al 
varme i boligen efter ønske (Hjemme, 
Ude eller Ubeboet).

Nye funktioner/produkter kan nemt 
tilføjes, efterhånden som vi lancerer 
flere mTouch-produkter.

PARRING

1. Aktivér tilslutningstilstand i det 
produkt*, der skal parres med 
sparekontakten.

2. Send tilslutningssignal fra 
sparekontakten ved at betjene 
SW4, der befinder sig på bagsiden 
af sparekontakten, med et 
kort tryk.

3. Test, om parringen blev 
gennemført ved at betjene 
sparekontakten.

* Til mTouch-R Termostat/Dæmper 

1. Tryk på menuknappen 
2. Vælg “Indstillinger” -> “Radio – 60 s 

parring”

Hvis man går ud af menuen, blinker et 
gult lys nederst til højre på skærmen, 
som betyder, at produktet er i 
tilslutningstilstand.

Vedr. andre produkter henvises til 
deres brugsanvisning.

Menuknap

Bagside sparekontakt mTouch-R Termostat/Dæmper

SW4


