
Easy-RF Fjärrkontroller

Bruksanvisning
SR-2807 Enkelfärg
Styr 1 zon 1 kanal

Vid inkoppling till dimmer 
trycks på knappen efter att 
”Learning key” tryckts på 
dimmern.

•	 Tryck på knappen = till/från
•	 Håll inne = öka minska ljusstyrka

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart  
lithiumbatteri typ 2025

Förklaring:
Zon = normalt EN dimmer. Kan också vara flera 
dimrar som kopplas till samma fjärrkontroll eller 
fjärrkontrolls zonknapp.
Kanal = 1 enkelfärgkanal, 1 Dualfärgkanal eller 
1 RGB-kanal. Även om exempelvis RGB har tre 
utgångar, beskrivs dessa som EN kanal.

SR-2805R, SR-2805D, SR-2805ST  
Universal
Styr 1 zon 1 kanal (1 single colour, 1 dual-
colour, eller 1 RGB)

Vid inkoppling till dimmer trycks på ratten, efter 
att ”Learning key” tryckts på dimmern.

•	 Tryck på ratten = till/från
•	 Vridning = öka minska ljusstyrka
•	 Vid dual eller RGB dimmer:
•	 Dubbeltryck ger färgjusteringsläge
 Därefter ger vridning justering av färg.
•	 Dubbeltryck ger återgång till dimmerläge.

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart 
lithiumbatteri typ 2032.

SR-2801K1, SR-2801K2  Enkelfärg
Styr 1 zon(K1), 2 zoner (K2)

Vid inkoppling till dimmer trycks på knappen (vid 
K2 väljs en av knapparna) efter att ”Learning key” 
tryckts på dimmern.

•	 Tryck på knappens 1 = till
•	 Tryck på knappens 0 = från
•	 Håll inne 1= öka ljusstyrka
•	 Håll inne 0 = minska ljusstyrka

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart  
lithiumbatteri typ 2430.
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Glöm inte batteriskyddet!
Nya fjärrkontroller är ofta för-
sedda med en liten plastfolie 
mellan batteriet och dess 
kontakt. Glöm inte att ta bort 
den, annars fungerar inte 
fjärrkontrollen.



SR-2801E Enkelfärg
Styr 1 zon 4 kanaler

Vid inkoppling till dimmer trycks på 
on eller off, efter att ”Learning key” 
tryckts på dimmern.

•	 On och Off styr samtliga kanaler.
•	 On / Off CH1-CH4: Kort tryck = till/

från för kanalen.
•	 Håll inne = öka / minska ljusstyrka 

för kanalen.

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart 
lithiumbatteri typ 2025

SR-2801F Enkelfärg
Styr 4 zoner 1 kanal

Vid inkoppling till dimmer trycks på 
on eller off för aktuell zon, efter att 
”Learning key” tryckts på dimmern.

•	 On och Off styr samtliga kanaler.
•	 On / Off 1-4: Kort tryck = till/från 

för zonen.
•	 Håll inne = öka / minska ljus-

styrka för zonen.
•	
Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart 
lithiumbatteri typ 2025

SR-2803B Dual färg
Styr 6 zoner

Vid inkoppling till dimmer trycks på 
den siffra som zonen (mottagaren) 
skall knytas till, efter att ”Learning key” 
tryckts på dimmern.

•	     = till / från samtliga zoner 
gemensamt.

•	 Kort tryck på siffra = val av zon
•	 Långt tryck på siffra = till/från för 

den zonen.
•	 CW / WW = justera kallvit / varmvit 

för vald zon.

•	  
 
  = öka / minska ljusstyrka 

för vald zon

Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbat-
teri typ 2025

SR-2803C Dual färg
Styr 1 zon Minne för 6 inställningar

Vid inkoppling till dimmer trycks 
på  , efter att ”Learning key” tryckts 
på dimmern.

•	 CW / WW = justera kallvit / 
varmvit.

•	     = öka / minska ljusstyrka.
•	 S1 - S6: Långt tryck = Spara aktu-

ell inställning till minnesplats
•	 S1 - S6  Kort tryck = Använd 

inställning som sparats i min-
nesplats.

Sparade inställningar ligger kvar även efter bat-
teribyte.
Fjärrkontrollen drivs av ett utbytbart lithiumbat-
teri typ 2025
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Förklaring:
Zon = normalt EN dimmer. Kan också vara flera 
dimrar som kopplas till samma fjärrkontroll eller 
fjärrkontrolls zonknapp.
Kanal = 1 enkelfärgkanal, 1 Dualfärgkanal eller 
1 RGB-kanal. Även om exempelvis RGB har tre 
utgångar, beskrivs dessa som EN kanal.

Glöm inte batteriskyddet!
Nya fjärrkontroller är ofta för-
sedda med en liten plastfolie 
mellan batteriet och dess 
kontakt. Glöm inte att ta bort 
den, annars fungerar inte 
fjärrkontrollen.
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