
MSOR-3500
RELÉ TIL VEGGKONTAKT 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Declaration of conformity finns tillgänglig på / is available at www.nexa.se

DETTE PRODUKTET HAR STØTTE FOR SMART MODE.  
I enheter som har støtte for Smart Mode kan opptil 3 
forskjellige favorittscenarioer lagres og enkelt aktiveres med 
en Nexa Smart Mode-sender.

MSOR-3500

Strømkilde   220–240 V ~50 Hz

Maks. belastning  3500 W RL 

Frekvens System Nexa (433,92 MHz)

Rekkevidde opptil 30 m

Minneplasser  32

Strømforbruk <1 W (ventemodus)

Driftstemperatur 0-40 °C

IP-klassifisering Innendørs bruk

Mål (B x H x D) 39 x 41 x 15 mm

Innbyggingsmottaker som gjør veggkontakten din trådløs. 
Mottakeren må ha både fase og jording. Mottakeren er helt 
kompatibel med andre produkter i System Nexa.    

SIKKERHET  
Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk. Kontakt 
fagperson ved behov. Nexa kan ikke holdes ansvarlig 
hvis produktet brukes til annet enn tiltenkt bruk eller hvis 
anvisningene ikke følges. 

Du må aldri koble til lamper eller utstyr som overskrider 
mottakerens maksimalt angitte belastning. Dette kan føre til 
feil, kortslutning eller brann. 

Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet inneholder 
ingen reparerbare deler. 

INSTALLASJON 
Påse at ledningene ikke er strømførende ved å slå av 
strømmen i strømskapet.

Koble til MSOR 3500 i henhold til koblingsskjemaet, vær 
oppmerksom på at jordlederen IKKE skal kobles bort fra 
stikkontakten!

REGISTRERING 
1. Slå på strømmen til MSOR-3500
2. Trykk på registreringsknappen. LED-indikatoren begynner 

å blinke
3. Trykk på ”PÅ”-knappen for valgt kanal på en System Nexa-

fjernkontroll innen 12 sekunder

BEKREFTELSE AV REGISTRERING  
LED-indikatoren på mottakeren blinker raskt.

SLETTING AV MINNEPLASS  
1. Slå på strømmen til MSOR-3500
2. Trykk på registreringsknappen. LED-indikatoren begynner 

å blinke
3. Trykk på ”AV”-knappen for valgt kanal på en System Nexa-

fjernkontroll innen 12 sekunder

BEKREFTELSE AV SLETTING  
LED-indikatoren på mottakeren blinker raskt.

SLETTING AV ALLE MINNEPLASSER 
1. Slå på strømmen til MSOR-3500
2. Trykk og hold registreringsknappen inne i 6 sekunder. LED-

indikatoren begynner å blinke.
3. Slipp registreringsknappen, og trykk deretter kort på den 

igjen. Nå er alle minneplasser slettet.

MINNE
Hver MSOR-3500-mottaker har 32 minneplasser. 
Når minneplass 32 er opptatt, overskrives plass 1 ved 
registrering.

STYRING 
Mottakeren kan styres på flere måter.

1. Med innlært System Nexa-fjernkontroll

2. Med andre innlærte System Nexa-sendere

3. Med Nexa Bridge

NORSK

SIKKERHET OG INFORMASJON

Rekkevidde innendørs: opptil 30 m (optimale forhold). 
Rekkevidden avhenger i betydelig grad av lokale forhold, som 
hvorvidt det finnes metall i nærheten. Det tynne metallbelegget 
i energiglass med lav emissivitet har for eksempel en negativ 
virkning på radiosignalenes rekkevidde. Det kan finnes 
begrensninger for bruk av enheten utenfor EU. Om aktuelt, bør 
du kontrollere at enheten overholder lokale forskrifter.
Maks. belastning: Koble aldri til lamper eller utstyr som 
overskrider mottakerens maksimale belastning. Dette kan føre 
til feil, kortslutning eller brann.
Livreddende utstyr: Bruk aldri Nexa sine produkter 
til livreddende utstyr eller andre apparater der feil eller 
forstyrrelser kan ha livstruende følger.
Forstyrrelser: Alle trådløse enheter kan utsettes for 
forstyrrelser, som kan påvirke både ytelsen og rekkevidden. 
Den minste avstanden mellom to mottakere bør derfor være 
minst 50 cm.
Reparasjon: Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. 
Produktet inneholder ingen deler som kan repareres.
Vanntetthet: Produktet er ikke vanntett. Påse at det alltid 
holdes tørt. Fuktighet gjør at elektronikken inni enheten 
ødelegges, og kan føre til kortslutning, feil og fare for elektrisk 
støt. 
Rengjøring: Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri 
kjemikalier, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler.
Miljø: Produktet skal ikke utsettes for sterk varme eller 
kulde, ettersom dette kan skade eller forkorte de elektroniske 
kretsenes levetid.
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Registreringsknapp
LED-indikator 

Nøytral ut (blå)  

Nøytral inn (blå)  Fase inn (brun)  

Fase ut (brun)  
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KOBLINGSSKJEMA
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Nøytralleder, 
tilkobles klemmen 
merket N i  
veggkontakten. 

Faseleder, 
tilkobles klemmen 
merket L i vegg-
kontakten.   

Jordleder, tilkobles 
klemmen merket i  
     veggkontakten.      

Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.nexa.se


