
Vejledning til Vision Comfort-fjernbetjening 
Oversigt over fjernbetjeningen 
Tegningen til højre viser knapperne på Deres Vision Comfort-fjernbe-

tjening, med tilføjet nummerering i gule cirkler. I det følgende hen-

vises til de enkelte knapper med denne nummerering. 

Den lille blå knap nær fjernbetjeningens øverste ende er reserveret 

til fremtidige udvidelser af Vision Comfort-systemet; den benyttes 

ikke i systemets nuværende udformning. Men bare rolig; selv om De 

skulle komme til at trykke på den alligevel, har det ingen indflydelse 

på Deres Vision Comfort-installation. 

Klargøring 
Før ibrugtagning skal der monteres to styk 

batterier i størrelse AAA (også kaldet LR03) i 

batterierummet på fjernbetjeningens 

bagside – har De fået Deres Vision Comfort 

leveret og installeret, vil dette som regel 

være klargjort allerede ved modtagelsen. 

Men før eller siden får De nok brug for at 

udskifte batterierne. Når De gør dette, be-

mærk da orienteringen af de to batterier på 

tegningen til venstre. Den rette orientering 

af batterierne er desuden tegnet ind på den 

grønne ”bund” i batterirummet. 

Tilknytning af armaturer til fjernbetjeningen 
Hvis De har fået Deres Vision Comfort leveret og installeret af Lys og lup, vil dette 

normalt også være klaret ved modtagelsen; i så fald kan De springe direkte til 

kapitlet ”Vision Comfort i daglig brug” på side 3. 

Fjernbetjeningen kan håndtere indtil 99 grupper – og hver af disse grupper kan 

omfatte ét eller flere armaturer. Er der mere end ét armatur i en gruppe, vil 

begge/alle armaturer i den gruppe ”følges ad”, dvs. de tændes og slukkes sam-

men, og deres lysstyrke, farvetemperatur og andre indstillinger vil også ”følges ad”. Armaturer med samme 

gruppenummer kan ikke tændes/slukkes/justeres individuelt. 
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Sådan tildeles et armatur et gruppenummer 
Når tændes for strømmen til driverne til et armatur, vil driverne de første ti sekunder ”lytte” efter en særlig 

tast-sekvens fra fjernbetjeningen. Inden for dette tidsrum skal De, for at knytte et eller flere armaturer til et 

givent gruppenummer, gøre følgende: 

1. Tænde for strømmen til det eller de armaturer, der skal tildeles nummer. 

2. Indtaste det ønskede gruppenummer (ét eller to cifre) på nummertasterne (nr. 10 på illustrationen 

øverst til højre på forrige side) 

3. Trykke på tasten (nr. 11 på illustrationen øverst til højre på forrige side). 

4. Tast gruppenummeret igen. 

5. tryk på  – nu slukkes lyset i armaturet kortvarigt, som tegn på at armaturets driver har 

”opfattet” sit tildelte gruppenummer. 

6. Afbryd strømmen til armaturet – derved ”fastfryses” nummeret. Når der tændes igen, ”lystrer” 

de(t) relevante armatur(er) det tildelte nummer. 

Ovenstående gentages for alle de armaturer (eller grupper af armaturer), som skal knyttes til 

fjernbetjeningen. 

”Dupliker” en fjernbetjening 
Til en større Vision Comfort-installation medleveres typisk mere end én fjernbetjening: De kan enten ”op-

dele” Deres armaturer, så nogle armaturer styres fra én fjernbetjening, og andre fra den anden fjernbetje-

ning. 

Ønsker De at kunne styre alle armaturer fra begge/alle fjernbetjeninger, skal De begynde med at knytte 

armaturer til den ene fjernbetjening efter det system De ønsker. For at ”duplikere” tilknytningen af arma-

turer til den ene fjernbetjening over til en anden, skal De gøre følgende: 

1. Hold de to fjernbetjeninger indenfor 10 cm afstand af hinanden. 

2. Tryk på  (nr. 1 på tegningen på forrige side) på den fjernbetjening, hvor De har tilknyttet Deres 

armaturer som beskrevet ovenfor, og tryk samtidigt på (nr. 12 på tegningen på forrige side) 

på den fjernbetjening, der skal ”arve” tilknytningen af armaturer. 

3. Hold begge knapper nede i ti sekunder, og slip så begge knapper. 

Herefter vil begge fjernbetjeninger kunne styre funktionerne i de armaturer, De oprindelig knyttede til den 

første fjernbetjening. 

Hvis De har ”duplikeret” en fjernbetjening som beskrevet ovenfor, kan De ”frigøre” fjernbetjeningen igen 

(så den kan knyttes til nye/andre armaturer og grupper af armaturer) ved at trykke samtidigt på  og 

(nr. 7 på illustrationen på sidste side), og holde dem nede i ti sekunder. Hermed ”slipper” den 

duplikerede fjernbetjening tilknytningen til armaturerne, og kan nu tilknyttes andre/nye armaturer. 
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Vision Comfort i daglig brug 
Dette kapitel beskriver de funktioner der anvendes i den daglige brug af Vision Comfort-systemet. Fra 

fjernbetjeningen kan De ”udpege” et bestemt armatur (eller gruppe af armaturer) ved at indtaste 

nummeret på fjernbetjeningens nummertastatur (nr. 10 på tegningen til højre på side 1), f.eks. eller, 

for tocifrede numre, eks. . 

De kan også vælge samtlige armaturer der er knyttet til fjernbetjeningen ved at trykke på (nr. 7 på 

illustrationen side 1), i stedet for at indtaste et bestemt armatur-nummer. 

Tænd og sluk 
Tast først nummeret på det armatur (eller gruppe af armaturer), de ønsker at tænde eller slukke for, eller 

brug for at tænde/slukke alle armaturer, og tryk derefter på  (nr. 1 på tegningen på side 1) for 

at tænde, eller på  for at slukke. 

Juster lysstyrke og farvetemperatur 
Vælg først det eller de armaturer der skal justeres, enten ved at indtaste nummeret på et armatur eller 

gruppe af armaturer, eller brug som beskrevet ovenfor. Derefter kan De bruge tasterækken 

(nr. 4 på tegningen side 1) til at justere lysstyrken (svagest til stærkest fra venstre til 

højre), og tasterækken (nr. 3 på tegningen side 1) til at justere farvetemperaturen (køligt 

lys til venstre, og mere ”lunt” lys til højre, som indikeret ved farverne). 

Førnævnte tasterækker giver fire ”faste” indstillinger af hen-

holdsvis lysstyrken og farvetemperaturen. De kan også bruge 

den ringformede knap (nr. 6 på tegningen side 1) der sidder 

rundt omkring ALL-knappen til at ”finjustere” styrke og farve-

temperatur: De fire symboler på den ringformede knap ændrer 

lyset som beskrevet på tegningen her til højre. 

Nattebelysning 
Når man justerer lysstyrken som beskrevet ovenfor, er der en 

vis nedre grænse for, hvor langt man kan ”skrue ned” for lyset. 

Der er dog en særlig nattebelysnings-tilstand, som giver endnu svagere lys. Denne funktion aktiveres ved at: 

• Slukke armaturet (hvis det ikke allerede er slukket) 

• Tænde armaturet ved at trykke på  (tasten længst til venstre i rækken af lysstyrke-taster; nr. 4 

på tegningen på side 1),frem for den sædvanlige . 

Nattelyset vil have den farvetemperatur, De sidst valgte for dette armatur eller armaturgruppe.  
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Favorit-indstillinger 
Hvis der er bestemte kombinationer af lysstyrke og farvetemperatur De ofte ”vender tilbage” til, kan De 

gemme op til to sådanne kombinationer for hvert armatur (eller armaturgruppe). Indstillingerne knyttes til 

de to knapper  og  (hhv. nr. 8 og 9 på tegningen på side 1), og det gøres på følgende måde: 

1. Indstil det relevante armatur til den ønskede kombination af lysstyrke og farvetemperatur, som 

beskrevet ovenfor. 

2. Indtast armaturets nummer på nummertasterne (nr. 10 på tegningen på side 1) 

3. Tryk på (nr. 11 på illustrationen øverst til højre på side 1), og derefter på den knap, enten 

 eller , som De ønsker at knytte indstillingen til. 

Når De vil kalde en af favorit-indstillingerne frem, skal De: 

1. Indtaste nummeret på det relevante armatur, og derefter 

2. trykke på enten  eller , afhængig af hvilken af de to favorit-indstillinger De ønsker at 

benytte. 

Tænde- og slukke-timer 
De kan indstille et armatur (eller gruppe af armaturer) til at slukke eller tænde efter et fastsat tidsrum. 

Tidsrummet skal være et helt antal 10 minutter, dvs. 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter etc., helt op til 

990 minutter, svarende til 16½ time. For at gøre dette skal De: 

1. Indtast nummeret på det armatur (eller gruppe af armaturer) der skal tænde/slukke efter et 

tidsrum, på nummertasterne (nr. 10 på tegningen på side 1) 

2. Tryk på (nr. 11 på illustrationen øverst til højre på forrige side) 

3. Indtast det antal 10 minutter der skal gå, før der tændes/slukkes, f.eks. ”6” for 6×10 minutter = 60 

minutter, dvs. en time. 

4. Tryk på  hvis armaturet skal tænde efter det valgte tidsrum, eller på  hvis armaturet skal 

slukke efter det valgte tidsrum. 
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