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Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar
Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade
elektriker.

Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller materiella skador. Läs och följ hela
bruksanvisningen.
Risk för elstötar! Frånkoppla enheten innan arbeten utförs på den eller lasten. Slå av alla
brytare som matar farlig spänning till enheten eller lasten.
Risk för elstötar! Enheten är inte lämplig för aktivering. Även om enheten är avstängd är,
beroende på vilken insats som används, inte lasten galvaniskt skild från nätet.
De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

2 Enhetens konstruktion

Bild 1: Enhetens konstruktion

(1) UP-insats
(2) Ram
(3) Radioknapp
(4) Status-LED

3 Funktion
Ändamålsenlig användning
- Manuell och trådlös betjäning av kompatibla UP-insatser för omkoppling eller dimning (se

Tillbehör)
- Montering på UP-insats
- Användning tillsammans med lämpliga radiosändare
i Ingen drift med pulsinsats, två- och tretrådiga insatser i anknytningar möjlig.

Produktegenskaper
- Utvärdering av anknytningar
- Scendrift möjlig
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- Statusindikator med lysdiod
- Statussvar till radiosändaren
- Ljusstyrkan vid tillkoppling kan sparas permanent i kombination med UP-insatser för dim-

ning
Inställningsbar med eNet-server:
- Maximal ljusstyrka
- minimal ljusstyrka
- Dimmerhastighet
- In-/urkopplingsfördröjning
- På-/avdimramp
- Förvarning om frånkoppling
- Kontrollås
- Varaktigt-På, varaktigt-Av
- Hotellfunktion
- Eftergångstid
- Ljusstyrning
i Om inställningar förändras med eNet-Server, kan användning och signalering avvika från

denna beskrivning.
i Parameterlistan finns på internet i apparatens dokumentation.

Tillsatsfunktioner med eNet-Server:
- Uppdatering av apparatmjukvaran
- Välj ut felminne
Beteende när strömmen kommer tillbaka efter strömavbrott
Med hjälp av eNet-Server kan beteendet efter att strömmen kommer tillbaka parametreras. Fa-
briksinställning: Av.

4 Användning
Manövrering sker direkt via enheten eller en ansluten anknytning.
i Användning sker med hjälp av radiosändare; beakta bruksanvisningarna för radiosändar-

na.

Komppla om ljuset
o Tryck på knappen kortare än 0,4 sekunder.

Lampan tänds eller släcks. I kombination med insatser för dimning sker tillkoppling till den
sparade tillkopplingsljusstyrkan.
Statuslysdiod (4) lyser: utgången är tillkopplad.
Statuslysdiod (4) är släckt: utgången är frånkopplad. 

i Med HLK-insatsen kopplas endast utgång Kanal 1 om, utgång HLK kopplas om i enlighet
med utgång Kanal 1 (se bruksanvisningen för insatsen).

Ställa in ljusstyrkan
Knappen kombineras med en insats för dimning.
Ljuset är tänt.
o För knappen uppåt i mer än 0,4 sekunder.

Ljuset blir starkare upp till den högsta ljusstyrkan.
o För knappen nedåt i mer än 0,4 sekunder.

Ljuset blir mörkare ned till den lägsta ljusstyrkan. 
i Installationsknapp: ljuset blir starkare upp till den högsta ljusstyrkan, stannar kort och blir

mörkare ned till den lägsta ljusstyrkan, stannar kort och blir sedan ljusare igen. Förloppet
upprepas så länge knappen hålls intryckt.

Tänd ljuset med lägsta ljusstyrkan
Knappen kombineras med en insats för dimning.
o För knappen nedåt i mer än 0,4 sekunder.

Ljuset tänds med lägsta ljusstyrkan.
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i Om knappen eller den tvåtrådiga anknytningen trycks uppåt eller om installationsknappen
trycks in i mer än 0,4 sekunder tänds ljuset med lägsta ljusstyrkan och blir sedan starkare.

Lagra inkopplingsljusstyrka
Knappen kombineras med en insats för dimning.
o Ställ in ljuset till önskad ljusstyrka.
o Håll hela knappen intryckt i mer än 4 sekunder.

Tillkopplingsljusstyrkan är lagrad. Som bekräftelse tänds belysningen kortvarigt och ställs
in till den sparade tillkopplingsljusstyrkan igen.

i Tillkopplingsljusstyrkan kan inte sparas med en installationsknapp.

5 Information för elektriker
5.1 Montering och elektrisk anslutning

FARA!
Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.
Elektriska stötar kan leda till livshotande skador.
Koppla ifrån alla tillhörande säkerhetsbrytare innan du arbetar med enheten el
ler lasten. Täck över spänningsledande delar i omgivningen!

Ansluta och montera enheten
För att överföringskvaliteten ska bli god, måste du hålla tillräckligt stort avstånd till potentiella
störningskällor som t.ex. metallytor. mikrovågsugnar, stereo- och teveanläggningar, förkopp-
lingsdon eller transformatorer.
UP-insatsen är korrekt monterad och ansluten (se bruksanvisningen för UP-insatsen).
o Sätt radioknappen (3) och ramen (2) på UP-insatsen (1).
o Koppla in nätspänningen.
o Genomför idriftagningen (se kapitlet Idrifttagning).

5.2 Driftsättning
FARA!
Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.
Elektriska stötar kan leda till livshotande skador.
Täck av de spänningsförande delarna på radiosändarna och ställdonen, och
dess omgivning, vid driftsättningen.

i Knappen kan alternativt till den idrifttagning som beskrivs här även tas i drift med eNet-Ser-
ver.

Koppla samman med en trådlös sändare
Lasten är urkopplad.
o Håll hela knappen intryckt i mer än 4 sekunder.
i Kopplingsinsatserna kopplar till lasten tills statuslysdioden blinkar.

Efter 4 sekunder blinkar statuslysdioden (4). Knappen befinner sig programmeringsläget i
ca 1 minut.

o Sätt även den trådlösa sändaren till programmeringsläge (se bruksanvisningen för den
trådlösa sändaren).

o Skicka telegram till radiosändaren (se bruksanvisningen för radiosändaren).
Statuslysdioden lyser i 5 sekunder.
Knappen är kopplad till radiosändaren. Knappen och radiosändaren lämnar automatiskt
programmeringsläget.
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i Om statuslysdioden för knappen blinkar i ca 5 sekunder, 3 gånger med 1 sekunds mellan-
rum, har programmeringen misslyckats. I knappen eller radiosändaren är alla minnesplat-
ser allokerade.

i Knapparna Allt till och Allt från på en radiosändare kopplas automatiskt till aktuatorn så
snart den första anslutningen upprättas till en radiosändare. Scenknapparna måste förbin-
das separat.

 Skilj förbindelsen till en radiosändare
o Utför samma steg som vid sammankoppling (se Ansluta till radiosändare). 

Status-LED (4) blinkar snabbt i 5 sekunder. Knappen är skild från radiosändaren. Knappen
och radiosändaren lämnar automatiskt programmeringsläget.

i Om det finns flera förbindelser eller scenknappar till en radiosändare, måste alla separe-
ras.

i Knapparna Allt till och Allt från på en radiosändare kopplas automatiskt från så snart den
senaste anslutningen till radiosändaren bryts. Kan ej separeras manuellt.

Återställ knappen till fabriksinställningen
Alla anslutningar till sändarna kopplas från och parametrarna återställs till fabriksinställningen.
i Förbindelserna bevaras i radiosändaren, och måste raderas separat.
Lasten är urkopplad.
o Håll hela knappen intryckt i minst 20 sekunder.
i Kopplingsinsatserna kopplar till lasten tills statuslysdioden blinkar.

Efter 4 sekunder blinkar status-LED långsamt. Efter 20 sekunder blinkar status-LED snab-
bare.

o Släpp knappen och tryck kortvarigt på hela knappens yta igen inom 10 sekunder.
Status-LED blinkar långsammare i ca 5 sekunder.
Knappen är återställd till fabriksinställningen.

6 Bilaga
6.1 Tekniska data
Omgivningstemperatur -5 ... +45 °C
Radiofrekvens 868,0 ... 868,6 MHz
Sändningsräckvidd i öppet fält typ. 100 m
Sändningseffekt max. 20 mW
Mottagarkategori 2

6.2 Parameterlistan
Enhetsparametrarna kan ändras med eNet-servern:

Settings window
Device settings

Parameters Setting options, Basic set
ting

Explanations

Manual commissioning On, Off
Basic setting: On

Blocks manual commissioning
for the device channel.
Note: In the "Off" setting, the
device cannot be reset to the
factory setting.

Allow extension unit operation On, Off
Basic setting: On

Prevents operation via wired
extensions.
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Settings, channel

Parameters Setting options, Basic set
ting

Explanations

Manual commissioning On, Off
Basic setting: On

Blocks manual commissioning
for the device channel.
Note: In the "Off" setting, the
device cannot be reset to the
factory setting.

Operating mode Normal operation
Continuous on
Continuous off
Basic setting: Normal Opera-
tion

Normal operation
The output can be operated
with radio transmitters, with
the button and with a connec-
ted extension.

Continuous on
The output switches to conti-
nuously "On". All operations of
radio transmitters, of the but-
ton and of connected exten-
sions are ignored.

Continuous off
The output switches to conti-
nuously "Off". All operations of
radio transmitters, of the but-
ton and of connected exten-
sions are ignored.

Local Operation On, Off
Basic setting: On

Blocks the output for operation
using the button.

Manual switch-off of the run-
on time

On, Off
Basic setting: Off

Allows manual switch-off of a
running run-on time. If the pa-
rameter is switched off, then a
switch-off command will also
switch the actuator on. This
parameter is directly connec-
ted to the "Run-on time" para-
meter.

Switch-on brightness 1...100 %
Basic setting: 100 %

During brief operation, the out-
put switches on at the set swit-
ch-on brightness.
Note: If the value is above the
set maximum brightness or
below the minimum bright-
ness, then the system will
switch to the appropriate limit
value.

Switch-on delay 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

The load switches on after a
delay. Repeated switch-on
commands restart the delay ti-
me. If the load has not yet be-
en switched on due to the de-
lay when a switch-off com-
mand comes, then the load
will remain off.
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Switch-off delay 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

The load switches off after a
delay. Repeated switch-off
commands restart the delay ti-
me. If the load has not yet be-
en switched off due to the de-
lay when a switch-on com-
mand comes, then the load
will remain on.

Dim up ramp 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

Time between switch-on and
reaching switch-on brightness.
The light is switched on at mi-
nimum brightness and then
dimmed to the switch-on
brightness.
Note: If scenes are recalled or
switching uses logic modules,
the switch-on brightness is ap-
proached using so-called soft
dimming (not configurable).

Dim down ramp 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

Time until reaching minimum
brightness in case of switching
off (short operation). The light
is dimmed to minimum bright-
ness and then switched off.
Note: If scenes are recalled or
switching uses logic modules,
the system switches off direct-
ly.

Dimming adjustment time 1…60 s
Basic setting: 4 s

Time from minimum bright-
ness until reaching maximum
brightness (dimming speed).

Run-on time 0 s … 24 h
Basic setting: 0 s

As soon as a run-on time has
been entered, the actuator will
no longer remain on perma-
nently, but only for the length
of the run-on time. The run-on
time is restarted if actuation is
repeated. This parameter is
directly connected to the "Ma-
nual switch-off of run-on time"
parameter.

Behaviour after the end of the
disabling function

On
 Off
no change
Last value
Basic setting: No change

Behaviour of the output when
a block is removed.

Manual saving of the scene
values

On, Off
Basic setting: On

Disables the saving of the cur-
rent brightness value as scene
value in an actuator for a com-
mand via a transmitter.

Behaviour on voltage return On
 Off
Last value
Configured brightness
Basic setting: Off

Defines the behaviour of the
output after voltage return.
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Brightness on voltage return 0...100 %
Basic setting: 100 %

Brightness value, set by the o-
utput after voltage return
(mains voltage). The parame-
ter "Behaviour after voltage re-
turn" must be set to "Configu-
red brightness".
Note: If the value is above the
set maximum brightness or
below the minimum bright-
ness, then the system will
switch to the appropriate limit
value.

Switch-off warning On, Off
Basic setting: Off

If the switch-off warning is ac-
tive, then, during switch-off,
the systems dims to minimum
brightness within 30 seconds
and only then switches off. If
the parameter "Dim down
ramp" is configured as longer
than 30 s, then the length of
the dim down ramp is applied.
If, during the dim down opera-
tion, another command is gi-
ven, e.g. switch on or scene
recall, then the switch-off war-
ning stops and the command
is executed. A switch-off com-
mand restarts the time for the
switch-off warning.

Priority, lock-out protection 0...4
Basic setting: 1

Specifies the priority for recal-
ling and removing a scene of
type Lock-out protection for
the channel.
Note: 1 is the highest priority
and 4 the lowest. 0 means no
priority.

Priority, restraint 0...4
Basic setting: 2

Specifies the priority for recal-
ling and removing a scene of
type Restraint for the channel.

Priority, wind alarm 0...4
Basic setting: 3

Specifies the priority for recal-
ling and removing a scene of
type Wind alarm for the chan-
nel.

Priority, sun protection 0...4
Basic setting: 0

Specifies the priority for recal-
ling and removing a scene of
type Sun protection for the
channel.

Priority, twilight 0...4
Basic setting: 0

Specifies the priority for recal-
ling and removing a scene of
type Twilight for the channel.
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Switch off brightness overs-
hoot

On, Off
Basic setting: On

Allows automatic switch-off
according to the brightness. If
the parameter is On, then the
light controller switches off au-
tomatically when the bright-
ness setpoint is greatly excee-
ded.
Note: This parameter is not
yet active, as a light controller
has not yet been implemen-
ted.

Switch on brightness unders-
hoot

On, Off
Basic setting: Off

Allows automatic switch-on
according to the brightness. If
the parameter is On, then the
light controller switches on au-
tomatically when the bright-
ness setpoint is greatly un-
dershot. We recommend only
using the parameter in con-
nection with the parameter
"Switch-off on brightness o-
vershoot".
Note: This parameter is not
yet active, as a light controller
has not yet been implemen-
ted.

Minimum brightness 1...67 %
Basic setting: 5 %

Specifies the minimum settab-
le brightness.
Note: If parameters or scene
values are set to a level lower
than the minimum brightness,
then the system will dim to mi-
nimum brightness.

Maximum brightness 75...100 %
Basic setting: 100 %

Specifies the maximum set-
table brightness.
Note: If parameters or scene
values are set to a level higher
than the maximum brightness,
then the system will dim to
maximum brightness.

Hotel function On, Off
Basic setting: Off

If the hotel function is activa-
ted, the system will dim to
20 % brightness when a swit-
ch-off command is made.
Switch-off is only possible with
a forced position command.
Note: If the minimum bright-
ness is set to greater than
20 %, then the system dims to
the set minimum brightness
when the hotel function is acti-
vated.
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Operating hours 0...65535
Basic setting: Current value

The time is counted during
which the load is physically
switched on.
This parameter can be reset to
"0", for example after exchan-
ging the load.
The Reset button is used to
reset the meter to "0". The de-
vice must be programmed to
apply the change.

Information window
In the Information window, the load can be controlled and the information about the device can
be displays.

Display value Explanations
Current dimming value The load can be dimmed using the slider or a

brightness value entry.

Load state The load can be switched on or off.

Restraint Display of forced position status.

Operating hours Display of the operating hours since the last
restart in the Settings window Einstellungen. 

6.3 Hjälp vid problem
Installationsknapp som anknytning, dimningen stoppar vid minimal ljusstyrka.
Orsak 1: parametern Minimiljusstyrka har ändrats med eNet-server.
Orsak 2: parametern Hotellfunktion är aktiverad.

Ställ in parametern Minimiljusstyrka till lägsta värdet.
Inaktivera parametern Hotellfunktion.
Använd en tvåtrådig anknytningsinsats.

Installationsknapp som anknytning, endast omkoppling och uppdimning är möjlig.
Orsak: parametern Maximiljusstyrka har ändrats med eNet-server.

Ställ in parametern Maximiljusstyrka till högsta värdet.
Använd en tvåtrådig anknytningsinsats.

6.4 Tillbehör
Drift med alla ljusstyrande UP-insatser för omkoppling eller dimning.

Härmed intygar Albrecht Jung GmbH & Co. KG att det trådlösa systemet av typ
 Art.nr. FM..1561.07..
överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Fullständigt artikelnummer hittar du på apparaten.
Hela innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbplats:
www.jung.de/ce

6.6 Garanti
Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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