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Anvendelse

Fjernbetjeningen kan betjene produkterne
• LK FUGA® TOUCH IR 350 UNI  

LK nr.: 506Dx125, 506Dx120
• LK FUGA® LED 180 Touch IR 

LK nr.: 506Dx124
• LK FUGA® LED 180 Touch, LK IR 

LK nr.: 506Dx126
• LK FUGA® LED 250 TOUCH IR      

LK nr.: 506Dx127
• LK FUGA® PIR IR 10A  

LK nr.: 506Dx311
hvor x=5 lysegrå, x=6 hvid, x=8 koksgrå

Vigtigt: Før fjernbetjeningen anvendes skal sen-
desystem indstilles, se “Sendesystem”.

Batterier

LK nr. 506D0104

Tekniske data

Batterier 2 stk. AAA LR03 Alkaline 
(2x1,5VDC)

Batteri levetid >1 år, afhængig af brugs-
mønster (AAA batterier med 
min. 1000mA/h)

Antal 
betjeningstryk

4

Temperaturområde 20 % – 95% ikke kondenserende

Sendefrekvens 455 eller 38 kHz

Direktiv EMC 2004/108/EC

Standarder EN61000-6-2, 
EN61000-6-3, 
IEC60068-2-6, 
IEC60068-2-27

Miljø IEC60068-2-68 
DS/EN60068-2-70

Programmering

Ved programmering bestemmer man hvilke ta-
ster, der skal betjene hvilke produkter og hvilken 
funktion, der skal udføres.

Før programmering skal det sikres at fjernbetje-
ningen er indstillet til det korrekte sendesystem, 
se forrige afsnit.

Fremgangsmåden ved programmering er be-
skrevet i vejledningen til de enkelte produkter. 

Fjernbetjeningen kan indstilles til at sende efter 
to sendesystemer. Det valgte sendesystem skal 
svare til de produkter som skal betjenes med 
fjernbetjeningen:

Model Sendesystem
LK B&O

FUGA TOUCH IR 350 UNI 
506Dx120 (frem til 2015)
506Dx125 (Fra 2015)

 
x 
x

 
x

FUGA TOUCH IR 180 CR 
506Dx126 (frem til 2015)
506Dx125 (Fra 2015)

 
x 
x

 
x

FUGA® LED 250 TOUCH IR
506Dx127 x
FUGA PIR IR 10A 
506Dx311 (udgået)

 
x

Vigtigt: Fra fabrikken er fjernbetjeningen indstillet 
til at benytte Bang & Olufsen’s Beo4 sendesy-
stem. Hvis din modtager kun understøtter LK’s 
sendesystem skal du skifte fjernbetjeningens 
sendesystem til LK’s før ibrugtagning.
 
Du skifter mellem de to sendesystemer på 
følgende måde: 
 

System Produkter Valg af sendesystem

Beo4 FUGA TOUCH
IR 350 UNI

Fjern batterierne, hold 
en af knapperne 1-4 
nedtrykket i mindst 
5 sek. og genindsæt  
batterierne.

LK FUGA TOUCH
IR 180 CR  

FUGA PIR IR
10A

Fjern batterierne. Hold 
knapperne 
1 og 4 nedtrykket
samtidigt. Genindsæt 
batterierne, slip knap-
perne efter 5 sek.

Sendesystem

Batterier skal indsættes før fjernbetjeningen
tages i brug. Fjernbetjeningen forsynes af 2
stk. AAA batterier. Udskiftning af batterier
foretages på følgende måde:

1) Skru skruen på bagsiden mod uret 
indtil batteridækslet frigøres.

2) Vip dækslet af. Gamle batterier kan udtages ved 
at slå fjernbetjeningen let mod hånden, så batteri-
erne falder ud. Indsæt batterierne således at plus 
terminalen vender mod bunden af fjernbetjeningen 
(orienteringen er præget i bunden af batteriholderen).

3) Fastgør batteridækslet ved at vippe 
det over kanten foroven, tryk ned, og 
skru med uret.


