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EXTA FREE KONTROLLER EFC-02 MINI 
        KASUTUSJUHEND 

ZAMEL Sp. z o.o. 

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland 
Tel. +48 (32) 210 46 65, Fax +48 (32) 210 80 04 
www.zamel.com, e-mail: marketing@zamel.pl 

KIRJELDUS 

Kontroller EFC-02 Mini võimaldab 
ühendades selle Wi-Fi ruuteriga 
kontrollida kõiki EXTA FREE  süsteemi 
ressiivereid mobiilseadme kaudu. 
Seadmel on mitmed erinevad 
funktsioonid ning andurite eelvaade. 
Kommunikatsioon toimub läbi sageduse   
868.32 MHz. Kontrolleri ühendus Wi-Fi 
ruuteriga toimub läbi RJ45 pistikuga 
LAN kaabli. Seadete määramine ja 
kasutamine toimub läbi tasuta 
allalaetava mobiilirakenduse kaudu. 
EFC-02 on disainitud kontrollseadmena 
kasutamiseks kohalikus võrgus. 
Kaugjuurdepääs on võimalik kasutajate 
puhul kellel on pidev ligipääs IP 
aadressile ning sobiv ruuteri 
ümbersuunamine. 

TEHNILISED ANDMED 

VÄLIMUS 

Vooluühendus 

RESET nupp – algseadete taastamine 

Internetikaabli ühendus 

SD kaardi veaindikaator 

USB ühenduse indikaator  

Vastuvõtuindikaator  

Seadeindikaator (saade) 

LAN lüliti indikaator 

Vooluindikaator 

Ärge visake kasutatud elektroonika-
seadmeid ja patareisid prügikasti, viige 
need vastavasse kogumispunkti  

 

MITME KONTROLLERI KORRAGA KASUTAMINE 

● EFC-02 saab kasutada kohalikus võrgus mitme kontrolleriga.  

● Rakendus otsib automaatselt kohalikus võrgus töötavaid startkontrollereid. Kui neid on rohkem kui 1 näidatakse nimekirja aktiivsete kontrolleritega.  
Kontrollerid eristatakse nimetuste järgi. Vajutage soovitava kontrolleriga ühenduse loomiseks „Connect“.  

● Peale valikut kuvatakse sisselogimisaken, sisestage kasutajanimi ja salasõna. Kui olete sisselogimisinfo rakendusse salvestanud, toimub sisselogimine  
automaatselt.  
 

 
 

KONTROLLERITE VAHEL LÜLITUMINE 

● Samas võrgus töötavate kontrollerite vaheliseks lihtsaks ümberlülitumiseks kasutage valikut „Switch Controller“, mille leiate ikooni „Configuration“ alt.  
Seda võimalust saavad kasutada nii administraator kui tavakasutajad.  

● Protseduur on analoogne eespool kirjeldatud mitme kontrolleri kasutamisega.  

 

KONTROLLERI TARKVARAUUENDUS 

Tarkvarauuendused tehakse arvuti kaudu. Selleks on 
vajalik:  
1. Laadige tarkvarauuendus alla aadressilt www.zamel.com või www.extafree.pl 
2. Ühendage EFC-02 kontroller arvuti USB pordiga 
3. Kontroller kuvatakse süsteemis väliseadmena nimetusega ZAMEL UPGRADE DISC 
4. Tarkvara uuendamiseks kustutage fail  *. bin  mille leiate ZAMEL UPGRADE DISC kaustast; seejärel kopeerige sinna uus fail.  
5. Peale kopeerimise lõpetamist eemaldage arvutiühendus 
6. Tarkvara on uuendatud 

 

EFC-02 PROGRAMMI FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE 

TRANSMITTERID 
Kõik virtuaalsed transmitterid mida kasutatakse EXTA FREE süsteemi ühendatud ressiiverite kontrollimiseks. Kuvatavad transmitterid vastavad 
füüsilisele transmitterite süsteemile.  
KODU 
Võimaldab jagada süsteemi osadeks, ühendatud seadmete lihtsaks ja selgeks haldamiseks.  
 

TEGEVUSED 
Võimaldab määrata soovitud järjestikuste sündmuste jada või ooteajad. Tegevused saab käivitada rakenduse teel või otse seadmest.  
 
AJASTATUD TEGEVUSED 
Võimaldab määrata soovitud automaatsed tegevused soovitud ajal.  
 

ANDURID 
Võimaldab jälgida andurite olekut ja näite.  
 
KONFIGURATISIOON 
Põhiseadete määramine: kasutajad, võrguparameetrid, keel, kaugligipääs jne. 

 
 

LIMIIDID 
 

Limiiidid valikutele: TRANSMITTERID/ KODU/ TEGEVUSED/ AJASTATUD TEGEVUSED/ ANDURID 

Transmitterite max arv valikus TRANSMITTERID Limiteerimata 

Seadmete max arv valikus KODU Limiteerimata 

Max aeg koodi võtme ootamisel                  Vajutage ootamise ajal „END“ 
Max sündmuste (koodide) loomine ühes etapis  10 

Max tegevuste arv valikus TEGEVUSED             Limiteerimata 

Max tegevuses olevate tegevuste arv  20 

Max sündmuste (koodide) loomine ühes AJASTATUD TEGEVUSES 10 

Max määratud funktsioonide arv valikus AJASTATUD TEGEVUSED 40 
– kokku kõik kasutajad 

Määratud ooteaeg 0 ... 99 sek 

Seade nupuvajutuse jooksul 0 ... 99 sek 

Max andurite arv valikus ANDURID 50 

Max ooteaeg andurite koodi saamisel andurite lisamise ajal Vajutage „END“ 

 
GARANTIIKAART 

Tootel on 24-kuuline garantii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müüja tempel, allkiri, müügi kuupäev  

 
 
 

 
1. ZAMEL Sp. z o.o. kindlustab tootele 24-kuulise garantiiperioodi.  
2. Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:  

a) Mehhaanilised kahjustused transpordist, või muul põhjusel, 
b) Ebakorrektsest paigaldusest või kasutamisest põhjustatud kahjustused, 
c) Seadme avamisest, muutmisest või parandamisest selleks autoriseerimata isikute poolt põhjustatud kahjustused, 
d) Vääramatust jõust või õnnetusjuhtumist põhjustatud kahjustused, 
e) Patareid ja normaalselt kuluvad osad.  

3. Garantiinõue tuleb tootjale esitada kirjalikult. 
4. Tootja vastutab garantiilise seadme eest vastavalt Poola seadustele.  
5. Tootja parandab või asendab garantiilise seadme tasuta.  
6. Tootjagarantii kehtib toodetele Poolas.  
7. Garantiiremondi vajadusel on ostjal õigus pöörduda edasimüüja või tootja poole.  

 
EFC-02 Mini 

      Nominaaltoitepinge: 5V DC / 1.2 A - Micro USB standard 

 Nominaalne voolutarbimine: 1.6 W 

                       Patarei tüüp kella tööshoidmiseks: CR2032 

        Patarei kestus: 5 aastat 

                   Kommunikatsioonisüsteemi komponendid: Raadio f = 868 MHz, suunamata 

     Raadiomoodulid: 1 

                                                                      Vahemik: Kuni 250m avatud alal 

                             Vahemiku suurendamise võimalus:  Jah – läbi retransmitteri RTN-01 

             Välise antenni ühendamise võimalus: Ei 

                           Kommunikatsioon mobiilseadmetega: 
802.11 a / b / g / n -  läbi Wi-Fi ruuteri 

ühenduse 

                                                                      Konnektorid: 1 x RJ45 port, 1 x mikro USB B 2.0 

                                                   Tarkvarauuendused: Jah - USB pordi kaudu 

                                                           Kaugjuurdepääs: Ainult fikseeritud välise IP aadressiga 

                                                                          LEDid: 6 x LED 

          Töötemperatuur: -10 ... + 55 ° C 

Positsioon: Valitav  

           Kaitsetase: IP20 (EN 60529) 

Kaitseklass: III 

                                                                             Mõõdud: 160 x 100 x 32 mm 

                 Vastab standarditele: PN-ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2 

 

http://www.zamel.com/
mailto:marketing@zamel.pl
http://www.zamel.com/
http://www.extafree.pl/
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INSTALLEERIMINE KASUTAJATE LISAMINE 
 

● Tutvuge enne paigaldamist hoolikalt juhendiga.  

● Soovitame paigaldada seadme korteri keskele, see tagab seadmetevahelise parema ühenduse. Avatud ruumis on tööraadius kuni 250m, kuid seadmete 
vahel asuvad takistused (seinad, laed, mööbel jne) võivad seda vahemaad vähendada.   

● Ärge paigaldage kontrollerit metallümbrisesse või tugevat elektromagnetvälja väljastavate seadmete ligidusse.  

● Kontroller peab olema ühendatud Wi-Fi ruuteriga. Ruuter peab assigneerima automaatselt IP aadressid (DHCP lukustamata). Kasutage ühendamiseks 
ruuteri vaba LAN porti.  

● Seadme EFC-02 ühendamiseks ja kasutamiseks ei ole internetiühendus vajalik. 

 
 
 

Vooluallikas 

Arvuti 
Wi-Fi ruuter 

 
Kasutajaid saate lisada menüüvalikus „Users“, mille leiate ikooni „Configuration“ alt. Kasutajaid saab lisada vaid administraatortaseme kasutaja.  

Max lisatavate kasutajate arv: 10 

Max kontrollerisse loginud kasutajate arv: 5 

Min kasutajanime pikkus: 5 märki 

Max kasutajanime pikkus: 20 märki 

Min salasõna pikkus: 5 märki 

Max salasõna pikkus: 20 märki 

Erimärgid ei ole kasutajanimedes ja salasõnades lubatud. 
Uue kasutaja lisamiseks logige sisse administraatorina, avage menüüvalik „USERS“, klikkige               . Määrake kasutajanimi ning salasõna ning 

kasutajatase: user või admin. 
● admin grupp – kasutaja saab kasutada kõiki menüüsid ja võimalusi. 
● user grupp – kasutaja saab kontrollida seadet osaliselt. Kasutajataset saab hiljem soovi korral administraatori konto alt muuta, kasutades valikut „Enter 

to the edit mode“.  

Rakenduse kaudu saab viia kasutajakonto teise gruppi või muuta selle salasõna. Seda saab teha ainult administraatoriõigustega 

kontolt. Kasutatavad sümbolid: 

 

EFC-02 ühendamine 
 

1. Ühendage kontroller ruuteri vabasse LAN pessa, kasutades standartset UTP / FTP kaablit 
2. Ühendage USB Micro B adapter kontrolleri vastavasse pessa „5 V DC“  
3. Ühendage AC adapter pesaga 230 VAC 
4. Oodake ühenduse loomisel vähemalt 30 sekundit. Valmisolekut näitab LED indikaator  
5. Probleemi esinemisel IP aaderessi puhul: ruuteri port on määratud „Autonegotiation“ (mõne ruuteri puhul CISCO); lülitage port kiirusele 10 Mbps 

 
* TÄHELEPANU! Tööraadius on määratud takistustevabale avatud ruumile, tööraadius väheneb näiteks telisseina/müüri puhul 10 ... 40%, puit ja kips/krohv  

5 ... 20%, raudbetoon 40 ... 80%, metall 90 ... 100%, klaas 10 ... 20%. Negatiivselt võivad mõjuda ka elektrikaablid ning mobiiltelefonid.  
 
 
 
 

 
 
 
 

KASUTAMINE 

Seadet kontrollitakse ja kasutatakse tasuta EXTA FREE rakenduse kaudu.  
Rakenduse saab alla laadida otse veebilehelt:  
www.zamel.com või www.extafree.pl 
● Google Play veebipoest (Android seadmed) 
● App Store veebipoest (iOS seadmed) 
Rakendus sobib Androidile alates versioonist 2.3 ning iOS alates versioonist 6.0. Graafiline välimus võib erinevates 
süsteemides veidi erineda.  

 
 

ESMAKORDNE KÄIVITAMINE 

1. Rakendus peab olema mobiiltelefoni laaditud.  
2. Kontrollige et kontroller oleks Wi-Fi ruuteriga korrektselt ühendatud. 
3. Kontrollige et mobiiltelefon oleks ühendatud kontrolleriga ühenduses oleva Wi-Fi ruuteriga.                         
4. Kontrollige et seade on töövalmis (indikaatorid põlevad).  
5. Käivitage rakendus mobiiltelefonis. 
6. Peale käivitamist otsib rakendus Wi-Fi ruuteriga ühendatud seadmeid. Kui leitakse üks 
kontroller, kuvatakse:  

● Seadme nimetus (vaikimisi: seadme number mille leiate kontrolleri ümbriselt)  
● Kontrolleri IP aadress 
● Sisselogimisaken kasutajanime ja salasõna sisestamiseks. Vaikimisi määratud kasutajanimi: admin, salasõna: admin. 

Vajutage „Sign In“,  kui kasutajanimi ja salasõna on korrektselt sisestatud, kuvatakse teavitus „Logged in“ ning rakendus avaneb. Ekraanile 

kuvatakse funktsioonide valik, seadete ja süsteemimenüü valikud.  

● Sisselogimisinfo salvestamiseks märkige valik ‘‘Remember Me“. 
● Salvestatud sisselogimisinfo puhul ei pea salasõna ja kasutajanime iga kord sisestama.  

● Välja logimiseks kasutage valikut „Sign out’’ menüüs ‘‘Configuration“. Kui rakenduse kasutamise ajal katkeb ühendus kontrolleriga, kuvatakse teavitus „Offline 
Mode“.  Kõik ikoonid kuvatakse sel juhu halli värvi mitteaktiivsena. Sulgege rakendus ning taasavage see.  

● Kui sisselogimise ajal sisestatakse ebakorrektsed andmed, näidatakse vastav viga sisselogimisaknas.  

● Rakenduse avamine ja kasutamine on võimalik ainult korrektselt sisestatud kasutajanime ja parooli puhul.  

 
 
 

KELLAAJA JA KUUPÄEVA MÄÄRAMINE 

Aja seaded saate määrata menüüvaliku „Date and Time“ kaudu, mille leiate ikooni „Configuration“ alt. Ajaseaded saab määrata ainult 
administraatortasemel kasutaja. 

Määratud seadete salvestamiseks vajutage                nuppu. Peale salvestamist kuvatakse teade: 
● „Changed date and time“ :seaded on edukalt määratud 
● „Error recording“ :seadete määramine ebaedukas 
Error veateate puhul määrake seaded uuesti.  

„Sisselogitud“, kasutaja admin grupis „Sisselogitud“ kasutaja user grupis 

 
„Välja logitud“ kasutaja admin grupis „Välja logitud“ kasutaja user grupis 

 
Kasutajaseaded 
● User grupi kasutaja saab esmasel sisselogimisel võtta kasutusele admin kasutaja poolt eelnevalt SD kaardile salvestatud seaded. 

● Esmasel sisselogimisel küsib programm kas soovitakse kasutada eelnevalt administraatori poolt SD kaardile salvestatud seadeid.  

● Kinnitage valik klikkides „OK“. Kui administraatori määratud seadeid ei valita, käivitub rakendus määramata seadetega.  

● Kui valite „Accept administrator settings“, klikkides „OK“, kuvatakse kasutajate nimekiri „admin“. Valige kasutaja kelle seaded soovite kasutusele võtta, 
seejärel klikkige kinnituseks „OK“. 

● Valige valik „Accept settings from SD card“, klikkige „OK“. Kuvatakse kasutajate nimekiri kelle seaded on mälukaardile salvestatud.  

● Valige kasutaja kelle määratud seadeid soovite kasutada ning klikkige kinnituseks „OK“. 
● Soovi korral võite salvestada seaded SD kaardile, sisestada kaardi seadmesse ning kasutada seadeid kaardilt.  

● Seaded saab kopeerida igal soovitud ajal. Klikkige ikoonil „Copy Settings“ valiku „Configuration“ all.  

Admin grupi kasutajaseaded 
● Seaded saab samal viisil kopeerida mälukaardilt.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VÕRGUSEADED 

● Võrguseaded määratakse „Network Settings“ valikus ikooni „Configuration“ all. Seaded saab määrata ainult admin kasutaja. 

● Vaikimisi on kontrolleris aktiivne DHCP serveriteenus (kontroller saab IP aadressi läbi ühendatud Wi-Fi ruuteri).  

● Kontroller on kohalikus võrgus leitav oma unikaalse nime järgi.  

● Vaikimisi määratud kontrolleri nimi: EFC02-XXXX, kus XXXX on seerianumber.  

● Kontrolleri nimi on soovi korral muudetav, tähemärkide arv peab olema min/max vahemikus:   

 
 

Min kontrolleri nime pikkus 1 tähemärk 

Max kontrolleri nime pikkus  20 tähemärki 
 

● Salvestamiseks vajutage:  . 

● Vajadusel saab kontrollerile määrata fikseeritud, individuaalsed võrguseaded. Selle jaoks tühistage valik „DHCP server“ ning määrake vajalikud seaded: 

IP aadress - Mask - Gateway 

● Salvestamiseks vajutage:  . 
 
 
 

KAUGJUHTIMINE 

TÄHELEPANU: kontrolleri kaugjuhtimine on võimalik ainult välise fikseeritud IP aadressi olemasolul. 
 

● Kaugjuhtimise kasutamiseks on vajalik IP edastusaadress/ ruuteri port (kontakteeruge vajadusel oma võrguadministraatoriga). Seejärel saate 
rakendusse sisse logida, kasutades administraatorkasutaja kontot. Valige „Network Settings“ menüüs valik „Remote access“ ning sisestage 
edastamiseks väline IP aadress ja port.  

● Määratud seade toimib kõikide kontrolleri kasutajakontode jaoks. 

Vaikimisi on määratud port 2013. 

● Seadete salvestamiseks vajutage  . 

● Kaugjuhtimise puhul otsib rakendus kontrollerit kohalikus võrgus niipea kui rakendus sisse lülitatakse. Kui seda ei leita, ühendub automaatselt    
kaugjuhtimiseks määratud IP ja pordiga.  

Kaugjuhtimiseks peab kontroller olema internetiga ühendatud. 

http://www.zamel.com/
http://www.extafree.pl/
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SCENES MENÜÜ TRANSMITTERI MENÜÜ 
 

Määrata saab soovitud arvu sündmustejadasid. Need jadad võib määrata toimima samaaegselt või järjestikku soovitud pausidega. Seade mõistab    
sündmusi nagu nupuvajutuse peale koodi edastamist. Kood määrab vastava sündmuse, näiteks lambi ühendamise.  

 
Ühes sündmuses võib olla kuni 10 tegevust (nupuvajutust).  

 
HOIATUS: enne sündmuse loomist on soovitav määrata algsed seaded kogu süsteemile menüüvaliku kaudu: Transmitters/HOUSE (looge 
transmitterid/seadmed ning määrake nende funktsioonid, määrates neile süsteemis vastuvõtjad).  
 
 

 
 

SÜNDMUSTE LISAMINE 

Sündmuse lisamiseks:  

● Avage valik „SCENES“ 
● Looge sündmus, vajutades  . 

● Loodud sündmus kuvatakse sümboli                    all.  

 
Loodud sündmuse menüüs saate: 

 
Menüüs saab:  

Luua limiteerimata arvu „virtuaalseid“ transmittereid mille saab seejärel lisada ressiiverite süsteemi, määrates kindlad funktsioonid. Loodud 
transmitterid vastavad füüsilisele transmitteritesüsteemile. Transmitterid saab määrata ressiiveritel vastaval reziimil.  
 

Füüsiliste transmittterite funktsioonide ülekanne virtuaalsetele transmitteritele läbi funktsioonide kopeerimise.  
 

 
Võimaldab lihtsa ja kiire seadete ülekande süsteemist monbiilirakendusse, ilma vajaduseta ressiivereid ümber programmeerida. Kaugjuhtimispult 
mille nuppude arvu määrab kasutaja.  

 
Kaugjuhtimine, võimaldab kontrollida mitmeid ressiivereid ühe rakenduse kaudu. Mugav näiteks terve maja aknakardinate kontrollimiseks 
korraga. Võimalik on luua otsetee ikoonid mobiilseadme ekraanile või lisarakendusse.  

 
Transmitterite ja nuppude nimede soovikohane muutmine.  
 
Loodud transmitterite muutmine (nimetuse jm muutmine, kustutamine). 

 
Transmitterid leiate menüüvalikust: „TRANSMITTERS“: 

 
● Muuta loodud sündmuse nime . 

● Luua sündmuse otsetee mobiili ekraanile või lisaaknasse . 

 
● Kustutada . 

● Muuta (lisada/eemaldada tegevusi, muuta ooteaega)  . 
 

Sündmusele tegevuste lisamiseks: 

● Klikkige sündmuse lisamise sümbolil ning seejärel muutmiseks  . 

 
1 nupuga transmitter 
(2 kanalit) 

 
 
 
 
 

2 nupuga transmitter 

 
2 nupuga 
juhtimispult 

 
 
 

 
4 nupuga 
juhtimispult 

 
8 nupuga 
juhtimispult 

 
 
 
 

Määratav 
juhtimispult      
(n kanalit) 

RGB juhtimispult P-260 
(ainult raadiokontroller RGB 
SLR-11 ning Ledix valgustub 
sisseehitatud kontrolleriga RGB) 

 

● Vajutage  . 

● Valige esimene nupp sündmuse tegevuse määramiseks. 

Nupu saab lisada otse nimekirjast või valikust TRANSMISTTERS/HOME.  

Ka saab lisada transmitteri, kasutades kopeerimisfunktsiooni (Clone nupp). 
● Lisage samal viisil ülejäänud tegevused (kuni 10).  

Loodud sündmuse käivitamiseks vajutage lühidalt soovitud sündmuse sümbolile.  
Käivitades kuvatakse teade: „New scene has been launched“. 

 
 

OOTEAEG SÜNDMUSE TEGEVUSTE VAHEL 

 
TRANSMITTERITE LISAMINE 

Transmitteri lisamiseks rakendusse:  
● Avage transmitterite menüü ning valige:  . 
● Valige transmitterite nimekirjast millise soovite rakendusse lisada. 
● Valitud transmitter lisatakse transmitterite menüüsse.  
● Vajutage lisatud transmitterile. See avaneb täisekraanil.  
● Määrake transmitteri funktsioonid vastavalt ressiiverile. Programmeerimise ajal järgige vastava ressiiveri kasutusjuhendi nõuandeid.                           

Edaspidi saate transmitterit kasutada tavaviisil. Transmitteri lisatud funktsioone saab kasutada ka nuppude kaudu.  

 

 

Vaikimisi on ooteajaks määratud 0s, tegevused toimuvad järjest ca 0.5s vahega.                                                                         
Muutmiseks: 
 
● Vajutage loodud sündmuse muutmise valikul  . 

● Valige tegevus (nupp) millele soovite ooteaja määrata ning vajutage ja hoidke all.  

 
● Valige valik: „Change the delay“ . 

● Sisestage ooteaeg vahemikus 0 .. 99s, vajutage kinnitamiseks „OK“. 
Ooteaeg on paus kahe järjestikuse tegevuse vahel.  

 
 

SÜNDMUSE NUPUVAJUTUSAJA MUUTMINE 

Funktsiooni käivitamiseks kasutatakse pikka nupuvajutust.                                                                                                                                                            
.   

 
Vajutusaja muutmiseks: 
● Valige loodud sündmus ning valige muutmissümbol:  . 
● Valige sündmus (nupp), mida soovite muuta ning vajutage ja hoidke all. 

 
● Valige valik „Change the time of pressing“ . 

● Määrake vajutusaeg vahemikusd 0 .. 99s ning vajutage kinnitamiseks „OK“. 

Süsteemi erifunktsioonide kasutamiseks vajutage ja hoidke nuppu all vähemalt 3 sekundit.                                                                                                        

KOPEERIMINE 

TRANSMITTERITE/NUPPUDE KOPEERIMINE (funktsioon toimib samal viisil menüüdes TRANSMITTERS/HOUSE/SCENES/TIMED) 
● Transmitterite/nuppude kopeerimine võimaldab transmitterite füüsiliste funktsioonide kiire ülekande otse mobiilseadme rakendusse. Sel viisil 

konfigureerituna ei ole EXTA FREE süsteem vajalik ligipääsuks juba paigaldatud ressiiveritele.  
● Kopeerida saab kõik transmitterid, säilitades nende funktsioonid, või ühe nuppudest.  
● Kõik transmitterid saab kopeerida ainult sobiva tüübiga; transmitterile RNK-02 saate kopeerida füüsilised funktsioonid ainult transmiftterist RNK-02. 
● Nuppe saab kopeerida erinevalt.  

TRANSMITTERI KOPEERIMINE 
2 3 4

 
Transmitteri füüsiliste funktsioonide kopeerimiseks rakenduse vastavasse 
virtuaalsesse transmitterisse:  
1. Looge rakenduses uus transmitter. 
2. Valige seejärel rakenduses kopeerimiseks valik                                       

„Clone transmitter“. 
3. Kontroller avab ootereziimi transmitteri signaali saamiseks.                

Kontroller jäävb ootereziimi niikauaks kuni transmitteri                           
signaal on vastu võetud või kuni vajutate                                                  
nuppu „END“. 

4. Vajutage füüsilise transmitteri ükskõik millist nuppu. Peale selle 
registreerimist kontrolleris vajutage kinnitamiseks „YES“. 
 

ÜHE NUPU KOPEERIMINE 
Transmitteri ühe nupu kopeerimiseks vastavaks  

Funktsioon Ressiiver 

Seadete kasutamine ●  SRP-02 Raadiokontroll 

● RDP-01 Raadiodimmer 
● RDP-02/SLR-01 Raadio LED ressiiver üks värv 
● RDP-11/SLR-11 Raadio kontroller RGB 

virtuaalseks transmitteri nupuks rakenduses:  2 
 
1. Looge rakenduses uus transmitter. 
2. Avage transmitter täisekraanil 

ning valige ikoon:  . 

3 5 6 

Helendamine/hämardamine ● LEDIX Valgustub integreeritud raadioressiiveriga 
● LEDIX Valgustub integreeritud RGB kontrolleriga 

(ainult koos transmitter P-260 ja liugur RGB) 

3. Vajutage nuppu mida soovite kopeerida ning valige 
valik „Clone button.“ 

4. Kotroller avab määratud nupu koodi ootereziimi. 
Kontroller jääb ootereziimile niikauaks kuni 
transmitterist on signaal vastu võetud, või kuni   

Reziimi käivitamine: FLOATING ●  RDP-11/SLR-11 Raadio kontroller RGB 
 

Reziimi käivitamine: FLOATING/STROBE ●  LEDIX Valgustub integreeritud RGB kontrolleriga (ainult koos transmitter P-260 ja liugur RGB) 

 
Välja lülitumine ●  LEDIX Valgustub integreeritud RGB kontrolleriga (ainult koos transmitter P-260 ja liugur RGB) 

vajutate „END“. 
5. Vajutage valitud nuppu füüsilisel transmitteril. Peale 

selle kontrolleris registreerimist vajutage kinnituseks  
„YES“. 
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MENÜÜDE VALIKUD 
 

Kontroller EFC-02 menüüdes on võimalik:  

Lisada kuni 40 kontrolleriga ühendatud raadioandurite rakendust.                                                          

Muuta andurite nimesid.  

Muuta ja kustutada lisatud andurite seadeid.  
 

Kontroller EFC-02 puhul on võimalik ainult vaadata andurite olekut ja tagastatavaid väärtuseid.  

EFC-02 kontroller töötab ainult EXTA FREE standarditele vastavate raadioanduritega. Andurite näited:  
● RCL-01 Temperatuuri ja valgustusandur 
● RCL-01 Harukarbi temperatuuriandur 
● RCK-01 Keellüliti andur 
● RCZ-01 Juhtmevaba üleujutusandur 
● RCR-01 Liikumisandur 

 

ANDURI LISAMINE 
 

Detectors menüüsse anduri lisamine:  
 

● Vajutage  . 
● Valige nimekirjast lisatava anduri tüüp, näiteks:  

 
Temperatuuri -

andur 
Valgus- 
andur 

Ukse- 
andur 

Liikumis- 
andur 

Üleujutus- 
andur 

 
● Peale anduri tüübi valimist avab kontroller ootereziimi (reziim on aktiivne kuni signaali leidmiseni või kuni vajutate „END“). 
● Soovitud andurite kontrollerisse lisamiseks vajutage lisatava anduri PROG nuppu. 
● Anduri signaali leidmiseks peab kontroller asuma sobiva vahemaa kaugusel. Kontroller edastab signaali leidmisel informatsiooni anduri tüübi ning 

seerianumbri kohta ning küsib kas soovite anduri rakendusse salvestada. Anduri salvestamiseks kinnitage valik.  
● Järgmise anduri lisamiseks korrake ülaltoodud samme.  

 
 

 
 

ANDURITE INFORMATSIOON  
 

Kontrolleri uuenduse puhul pöörduvad andurite ajaväärtused tagasi algseadeteks. Seda aega rakenduse kaudu muuta ei saa. Kontrolleri uuenduse aeg 
valitakse vastavalt optimaalsele patarei kasutuseale (3...5 aastat).  

 
Osad kontrolleriga ühendatud andurid edastavad väärtuse (temperatuuriandurid, valgusandurid), osad oleku (keellüliti, liikumisandur, üleujutusandur).  

 
Olekuandurite kontrollerisse edastatav informatsioon:  

 
 

Liikumisandur 
käivitamata

Keellüliti andur 
suletud (uks kinni)  

 
Keellüliti andur suletud 
(aken kinni)  

Üleujutusandur 
(andur on kuiv)  

 

 

 
Liikumisandur 
käivitatud 

Keellüliti andur avatud 
(uks lahti) 

Keellüliti andur avatud 
(aken lahti)   

Üleujutusandur 
(üleujutus) 

 
Detectors andurite menüüs kuvatakse kõik rakendusse lisatud andurid nimekirjana.  
Klikkides soovitud anduril, avaneb see täisekraanil. Aknas kuvatakse ka vastava anduri patarei olek.  
  

 

Patarei laetud Patarei tühi, vajab vahetamist  

 

SÜSTEEMIINFO 
 

Menüüvaliku „About system“ leiate ikooni „Configuration“ alt. Seal kuvatakse informatsioon rakenduse hetkeversiooni ning kontrolleri tarkvartaversiooni 
kohta. Uusima tarkvaraversiooni leiate allalaadimiseks veebilehelt: www.zamel.com või www.extafree.pl 
 

 
 

TEHASESEADETE TAASTAMINE 

Kontrolleri tehaseseadete taastamiseks vajutage ja hoidke RESET nuppu all 10 sekundi jooksul, niikaua kuni LAN ühenduse LED indikaator kustub.  

 
Resetiga kustutatakse kõik seaded ning need tuleb uuesti sisestada.  

HOUSE MENÜÜ 

Menüüs saate: 
● Menüü koosneb mitmest osast. 

Seadmetele ja individuaalsetele nuppudele otseteede loomine. Otseteed saab luua desktopile või lisarakendusse.  
 

Kategooriate ikoonide muutmine.     

Seadmete ikoonide muutmine. 

Kategooriate ja seadmete nimetuste muutmine. 
 

Loodud kategooriate/seadmete seadete muutmine (muutmine, kustutamine).  
 
Lisaikoonid: 

Uute kategooriate loomisel kasutatavad ikoonid (tasemed, ruum, seadmete grupp; näiteks: esimene korrus, elutuba-TV-ruum, kardinad, 
põhivalgustus, lisavalgustus).  

Uute seadmete loomisel kasutatavad ikoonid (näiteks tavaline valgustite kontroll, kardinate kontroll, RGB valgustite kontroll).  

 
● Loodud “seade” tuleb ühendada EXTA FREE süsteemi vastavate ressiiveritega, neile vastavate funktsioonide andmiseks.  
Programmeerimine toimib samal viisil nagu füüsiliste transmitterite süsteemi lisamise puhul.  
● Funktsioonide määramiseks saate kasutada ka „Clone” kopeerimisnuppe.  

 
HOUSE menüüs olevate seadmete näidis: 

Control mode on/off (two buttons) Blinds control 
in local mode 
(top - stop - down) 

RGB control 
(3 faders R, G, B) 

RGB control 
(slider fader) 

Control of the bistable mode 
(on / off in one button)         

        
Blinds control 
in central mode 
(top - down) 

RGB control 
(round slider) 

TIMED MENÜÜ 

Võimaldab luua kuni 40 ajafunktsiooni teatud sündmustena või ajutise jadana. Jada võib sarnaselt sündmusele teostada samaaegselt või järjestikku, 

määratud pausidega. 

● Ühes ajafunktsioonis saab määrata kuni 10 sündmust (nuppu).  

● TIMED menüüs saate määrata üldiselt, kõigi kasutajate jaoks, kuni 40 erinevat ajafunktsiooni. (5 kasutajat saavad määrata kuni 8 ajafunktsiooni). 
HOIATUS: enne ajafunktsiooni loomist on soovitatav terve süsteem eelkonfigureerida Transmitters/HOUSE menüü kaudu (peate looma 
transmitterid/seadmed ning määrama funktsioonid määrates neile süsteemi ressiiverid). Töö lihtsamaks organiseerimiseks on soovitatav 
ajafunktsiooni luues identifitseerida kõik transmitterid, nupud ja seadmed.  

Ajafunktsiooni tingimused  
 
Ajafunktsiooni 
aktiveerimine/deaktiveerimine   
 
 
Ajafunktsiooni sündmuste loomine  
 
 
Sündmuse tüübi määramine 

● Ajafunktsiooni sündmuste muutmine ja lisamine toimub samal viisil nagu sündmuste 
loomine ja muutmine.  

● Ainus erinevus on et ajafunktsiooni üksiksündmuste (nuppude) puhul saab 
kopeerida terve eelnevalt loodud sündmuse.   

● Määratud ajafunktsioonid toimuvad automaatselt ning ei vaja käivitusrakendusi.  

● Nagu sündmuste puhul, saab ajafunktsiooniga määrata ooteaja ja käivitusaja.  

 
 

Loodud ajafunktsiooni muutmiseks: 
● Hoidke loodud funktsiooni nime ning valige  

„Edit function time” sümbol, seejärel valige „Edit function time” . 

● Avaneb funktsiooniaja muutmise menüü.  
 
Ajafunktsiooni võimalikud sündmuste tüübid: 

● Kõik ajafunktsiooni muutused salvestatakse automaatselt kui vajutate nuppu:  . 

● Manuaalseks salvestamiseks vajutage:  . 

Salvestamisel kuvatakse teade: 
● ”Edited the time event” – salvestamine oli edukas 
● ”not saved on the gateway - has not added any items of function” – salvestamine oli ebaedukas 

Ebaeduka salvestamise puhul tuleb seaded uuesti salvestada.  

Ühekordne Nädal Kuu (8 päeva) Kuu (intervallid) Kuupäevade intervallid 

Ainult üks kord. Perioodiliselt, määratud 
ajal, määratud 
nädalapäevadel.  

Perioodiliselt, määratud ajal 
määratud kuupäevadel 
(kuni 8 päeva).  

Perioodiliselt, määratud ajal 
määratud kuupäevadel 
(intervalliga alates-kuni).  

Perioodiliselt, määratud ajal 
määratud intervalliga 
päevadel.  

Tingimused: 
● Kellaaeg 
● Kuupäev 

Tingimused: 
● Kellaaeg 
● Päev/päevad nädalas  

Tingimused: 
● Kellaaeg 
● Kuupäevad (kuni 8) 

Tingimused: 
● Kellaaeg 
● Kuupäevad 

(intervallid) 

Tingimused: 
● Kellaaeg 
● Alguskuupäev 
● Lõpukuupäev. 

 

Bistabiilse reziimi kontroll 

(üks sees/väljas nupp) RGB kontroll 
(ümarliugur) 

Kardinad 
keskreziim 

(üles-alla) 

RGB kontroll 
(liugurpimendus) 

RGB kontroll  
(3 pimendust 

R, G, B) 

Kardinad 

tavareziim 
(üles-stop-alla) 

Kontrollreziim sees/väljas 

(kaks nuppu) 

http://www.zamel.com/
http://www.extafree.pl/
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