
Lumos Switch Bruksanvisning

Lumos Switch är en generell manöverkontakt som kan användas för kontaktstyrning av till 
exempel datorer, kommunikationshjälpmedel, omgivningskontroller, leksaker eller andra 
tekniska hjälpmedel.
Lumos Switch reagerar endast på ljus från peklampan Lumos Pointer och kan inte 
oavsiktligt aktiveras av andra ljuskällor som solen, lysrör etc.

Att använda Lumos Switch.
Lys med Lumos Pointer på ovansidans kupol, detta motsvarar att trycka med fingret på en 
vanlig manöverkontakt.

Inställningar:
Lumos Switch har många inställningsmöjligheter. För att komma åt att ändra dessa lossar 
man skruvarna och tar bort lådans botten.

Funktion
Lumos Switch kan agera på tre olika sätt.

1. Direkt
Manöverkontakten är aktiverad så länge som den är belyst. När ljuspunkten lämnar 
kupolen släpper manöverkontakten.

2. Växlande/Toggling
Manöverkontakten aktiveras när den blir belyst, sedan förblir den aktiv tills den blir belyst 
igen. Då släpper den.

3. Timer
Manöverkontakten aktiveras när den blir belyst, när den inställda tiden löpt ut släpper den. 
Här finns åtta val; 0,5s  1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1 min, 2 min 

Fördröjning/Dwell
I fabriksinställning reagerar Lumos Switch omedelbart när man lyser på 
kupolen ( inställning 0s). Vill man vara säker på att inte oavsiktligt klicka med Lumos 
Switch kan man välja 0,5 1,0 eller 1,5 sekunder som
tid man måste lysa på Lumos Switch för att den ska reagera.

 

Parning/Pairing

I fabriksinställning reagerar Lumos Switch på alla Lumos Pointer. Varje Lumos Pointer 
har en unik ID i sin ljusstråle. Därför är det möjligt att  para ihop Lumos Switch och 
Lumos Pointer så att Lumos Switch enbart  kan användas med den eller de Lumos 
Pointer som är valda.
Varje Lumos Switch kan paras ihop med ända upp till sexton olika Lumos Pointer.
Parningen är enkel att göra och lika enkel att radera.



För att ändra inställningarna  lossar men de fyra skruvarna och tar bort 
lådans botten.
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För att ställa in Funktion vrid det gula vredet A, överst i bild, till:
0 för ”Direkt”
1 för ”växlande/toggling”
2 Timer 0,5 s
3 Timer 1 s
4 Timer 2 s
5 Timer 5 s
6 Timer 10 s
7 Timer 30 s
8 Timer 1 min
9 Timer 2 min

För att ställa in Fördröjning/Dwell vrid det gula vredet B till:
0 för 0 sekunders fördröjning
1 för 0,5 sekunders fördröjning
2 för 1 sekunds fördröjning
3 för 1,5 sekunders fördröjning

För att para ihop med Lumos Pointer
Tryck på den runda, vita, knappen C, nederst i bild, tills den blå lysdioden på framsidan 
börjar blinka.
Rikta ljusstrålen från Lumos Pointer mot kupolen. 
När den blå lysdioden lyser stadigt mer än två (2) sekunder är parningen klar.

För att ta bort hop-parningen med Lumos Pointer
Tryck på den runda knappen C, nederst i bild, tills den blå lysdioden på framsidan börjar 
blinka.
Håll knappen nertryckt cirka tio sekunder tills lysdioden slutar blinka.

 


