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Smart Modul s bránou
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Obsah balenia
Toto zariadenie Vám umožňuje založiť Legrand Smart Home inštaláciu

Bezpečnostné opatrenia

Inštalácia krok za krokom

Smart Modul s bránou

Nedodržanie podmienok pre inštaláciu a použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, alebo vznik 
požiaru.

Pre riadne fungovanie zariadenia je potrebná dobrá úroveň WiFi signálu.

Spotreba

-5°C
+45°C

100-240V~
50/60Hz

2W MAX
2,4-2,4835Ghz

<100 mW

Umiestnite Smart modul s bránou v elektrickom rozvádzači



OFF

Vypnite hlavný vypínač/
istič

Je vyžadované predpísané 
istenie napájania

Inštalácia Smart Modulu s bránou do elektrického rozvádzača

Dokončenie smart inštalácie za použitia ďalších Legrand Smart Home produktov
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Na zapojenie Legrand Smart Home produktov použite inštalačné manuály priložené k 
jednotlivým modulom. Legrand ekosystém sa regulárne zväčšuje a preto sa neváhajte 
informovať na stránke legrand.sk 

Smart Modulárne 
prístroje

Zásuvky, vypínače a 
mikromoduly

Doplnky a bezdrôtové 
tlačidlá



Konfigurácia Legrand Smart Home inštalácie

Stiahnutie aplikácie

Dokončenie inštalácie

Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo na Smart module s bránou kým sa LED kontrolka nerozsvieti 
na zeleno, potom uvoľnite tlačidlo
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OFF

Vypnite hlavný vypínač/
istič

Konfiguračné LED kontrolky ostatných Legrand Smart Home zariadení svietia neprerušovaným zeleným 
svetlom

Krátko stlačte ovládacie tlačidlo na Smart Module s bránou (alebo 
stred Doma / Mimo domu hlavnom bezdrôtovom vypínači) pre 
dokončenie inštalácie. LED kontrolky na všetkých zariadeniach v 
Legrand Smart Home inštalácii zhasnú.

Vaša Legrand Smart Home inštalácia je pripravená, môžte si stiahnuť aplikáciu 
Legrand Home + Control pre dokončenie inštalácie a možnosť vzdialeného 
ovládania smart inštalácie.

Po fyzickom nainštalovaní a kontrole zapojenia 
zapnite hlavný vypínač/istič

ON

> 3 s

> 30 s

< 1 s

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Nižšie podpísaný 

Legrand 
vyhlasuje, že rádiové zariadenie, ku ktorému prislúcha tento návod je v zhode 

s nariadením 2014/53/UE.
Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej stránke: 

www.legrandoc.com



HomeKit (použitie House application)
Pre ovládanie tohto HomeKit-umožňujúceho produktu je odporúčané mať aktuálnu verziu iOS alebo iPadOS.
Pre ovládanie tohto HomeKit-umožňujúceho produktu automaticky a vzdialene mimo domu je potrebné nastavit 
HomePod, Apple TV alebo iPad ako home hub. Je odporúčaný update softvéru a operačného systému na najnovšiu 
verziu.

Legal notice / Právne upozornenie
Používanie produktov, ktoré nesú označenie Apple HomeKit, znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté, 
aby bolo špecificky pripojené k zariadeniam iPod, iPhone alebo iPad, a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo 
štandardy výkonu Apple.
Apple nezodpovedá za správne fungovanie zariadenia, alebo za skutočnosť, či spĺňa bezpečnostné a regulačné 
normy. Berte do úvahy, že používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť 
bezdrôtový výkon.
iPhone, iPod a iPad sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Inc. a registrované v USA a ďalších krajinách. 
App Store je servisná značka Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.
HomeKit a iPadOS sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. 
iOS je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka Cisco v USA a ďalších krajinách a je licenčne chránená.
Android, Google Play a logo Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google LLC.

Váš produkt je kompatibilný s technológiou Apple HomeKit pre ovládanie Vášej smart inštalácie. Toto 
Vám napríklad umožňuje ovládať Vaše produkty hlasom pomocou Siri hlasového asistenta pre iPhone, 
iPad, HomePod alebo Apple Watch

Apple HomeKit : Počas inštalácie mobilnej aplikácie iOS bude vyžadovaný tento kód.

Legrand Slovensko s.r.o. 
www.legrand.sk
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Unikátny kód pre inštaláciu Apple HomeKit


