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Asetusten muuttaminen OPEKA M -ohjelmointilaitteella 
Lisävarusteena saatavalla langattomalla ohjelmointilaitteella voit muuttaa TED- ja POK -sarjan tuotteiden 
asetuksia.  
 

 
 
Laitteessa on kolme painiketta:       -lähetyspainike,       -parametripainike ja      -arvopainike.      -
lähetyspainikkeella lähetetään asetus ohjaimeen ja kahteen jälkimmäiseen painikkeeseen asetetaan 
parametrin ja sen arvon mukaiset numerot taulukosta, joka tulee tuotteen mukana.  
 

PAINIKKEIDEN TOIMINTA  
Paina painiketta      kunnes punainen merkkivalo syttyy. Laite on näin päällä, ja lähetystilassa yhden 
minuutin ajan. Ohjaimessa olevat arvot voit tarkastaa painamalla       - tai      -painiketta kerran. Valo vilkkuu 
sen määrän, mikä parametri tai arvo tuotteelle on asetettu.  
Painamalla painiketta       kolmen sekunnin ajan, saat ohjelmointilaitteen asetustilaan, jossa voit muuttaa 
asetettavan parametrin arvoa.      painike muuttaa parametrille asetettavaa arvoa samalla tavalla (ks. 
taulukko alla). Kun merkkivalo sammuu, paina painiketta asetettavan numeron verran. Kolmen sekunnin 
jälkeen viimeisestä painalluksesta laite kuittaa muutoksen vilkuttamalla takaisin asetetun määrän verran 
merkkivaloa, ja siirtyy takaisin lähetystilaan.  
 

ASETUSTEN LÄHETTÄMINEN  
Asetetut parametrit ja arvot lähetetään painamalla      -painiketta. Ohjelmointilaite vilkuttaa lähetyksen 
merkiksi ylintä merkkivaloaan tiheästi. Vastaanotettuaan uuden asetuksen onnistuneesti, TED- tai POK- laite 
vilkuttaa punaista merkkivaloaan kolmesti. 
 
Huom! Ei ole väliä kumpaan painikkeeseen asetat numeron ensin. 
 
Ohjelmointilaitteen toimintasäde on max 2 metriä ohjelmoitavasta laitteesta. 
 
Laite muistaa painikkeeseen asetetun numeron, vaikka paristo poistettaisiin.  
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TED-01:N VAKIO-OHJELMAN 1220 PARAMETRIT JA ARVOT  
[     ]: [parametri]  

[     ]: [arvo]  

3: hämärätaso (luonnonvalolla) 

1: 75 lux (tehdasasetus)   

2: 50 lux  

3: 25 lux  

4: 10 lux  

5: vallitseva hämäryys (Huom! Max. 100 lux)  

4: lisätoiminnot  

1: sytytä/sammuta valaisin  

2: palauta tehdasasetukset  

 

OHJELMOINTIESIMERKKI  
Asetettaessa TED-01:een hämärätasoksi 25 lux tehdään seuraavasti:  

1. Painetaan OPEKA:n      -painiketta.  

2. Painetaan       -painiketta, kunnes merkkivalo sammuu.  

3. Painetaan      -painiketta kolme kertaa [3 = hämärätaso] ja odotetaan, että OPEKA kuittaa painallukset.  

4. Painetaan      -painiketta, kunnes merkkivalo sammuu.  

5. Painetaan      -painiketta kolme kertaa [3 = 25 lux] ja odotetaan, että OPEKA kuittaa painallukset.  

6. Viedään OPEKA mahdollisimman lähelle TED-01:tä ja painetaan      -lähetyspainiketta.  

7. TED-01 kuittaa onnistuneen asetuksen muutoksen vilkuttamalla merkkivaloaan kolme 


