
Frekvenčné pásma: 2,4 – 2,4835 GHz
Hladina výkonu: < 100 mW
Teplota používania: +5°C – +45°C

Skrinka na motnáž na 
povrchu s membránovými 
priechodkami (1 priechodka) Ovládací mechanizmus

Kolískový prepínač

Bezdrôtový modul spínača ZAP/VYP 
(vrátane batérie)

Tento produkt ovláda len smart spínače << s Netatmo >> (s možnosťou 
stmievania), mikromoduly osvetlenia a zásuvky + vodičové zásuvky.

www.legrand.sk

Legrand Slovensko s.r.o. Plus Centrum Panónska 
cesta 7 851 04 Bratislava 5, www. legrand.sk
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Obsah balíka

Tento balík je smart príslušenstvo, ktoré vyžaduje, aby ste si najprv kúpili a nainštalovali 
smart štartovací balík a smart zásuvky, spínače a/alebo smart mikromoduly osvetlenia << 
s Netatmo >>.

PlexoTM - Bezdrôtový spínač (vonkajší)
0 697 94

Produkt nepripájajte k prúdu. Ide o beznapäťový kontakt, 
prístroj je napájaný batériou.

Upevnite skrinku na stenu, potom inštalujte membránové
priechodky a predný kryt. 
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Spustenie konfigurovania nainštalovaných produktov

Kontrolky na produktoch, ktoré ste pripojili, sa jedna po druhej rozsvietia 
nazeleno.
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Vezmite bezdrôtový spínač Home/Away (Doma/Mimo domu) čo najbližšie ku 
Wi-Fi bráne a stlačte stred bezdrôtového spínača a podržte ho stlačený, kým sa 
kontrolka nakrátko nerozsvieti nazeleno, potom ho pustite.

Odstráňte ochranný pásik 
batérie na každom 
bezdrôtovom ovládači, aby 
ste pomocný bezdrôtový 
spínač pripojili k napájaniu.

Krátko stlačte tlačidlo pomocného bzdrôtového 
spínača s cieľom aktivovať ho. Kontrolky 
zablikajú nazeleno a potom zhasnú.

or

Zatiaľ neinštalujte pomocný bezdrôtový spínač do jeho skrinky. Inštalácia sa 
ukončí v kroku 6 a 7.

Uistite sa, že kontrolky na prepojených produktoch svietia nazeleno 
a neblikajú. V opačnom prípade sa vráťte ku kroku 1.

Príprava pomocného bezdrôtového spínača

Spárovanie pomocného bezdrôtového spínača

Ako spárovať pomocný bezdrôtový spínač?

S pomocným bezdrôtovým spínačom 
môžete ovládať len jedno svetlo alebo 
zariadenie.

Tento produkt ovláda len spínače, 
mikromoduly osvetlenia, vodičové zásuvky 
a zásuvky <<... s Netatmo >>.
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Na spárovanie pomocného bezdrôtového spínača so smart vypínačom.

A   Stlačte pomocný bezdrôtový spínač, ktorý chcete spárovať, a zároveň trikrát
      ťuknite na vypínač, ktorý chcete ovládať.

B    Kontrolky na oboch produktoch začnú rýchlo blikať namodro.

C   Kontrolky na oboch produktoch sa krátko zmenia namodro a zablikajú, a potom sa
  kontrolka na prepojenom produkte znovu zmení nazeleno a kontrolka na

      bezdrôtovom spínači zhasne. Spárovanie prebehlo úspešne.

A  Stlačte pomocný bezdrôtový spínač, ktorý chcete spárovať, a zároveň trikrát 
     ťuknite na vypínač, ktorý chcete ovládať.

B   Kontrolky na oboch produktoch začnú rýchlo blikať namodro.

C   Kontrolky na oboch produktoch sa krátko zmenia namodro a zablikajú, a potom sa
     kontrolka na prepojenom produkte znovu zmení nazeleno a kontrolka na
     bezdrôtovom spínači zhasne. Spárovanie prebehlo úspešne.

Spárovanie pomocného bezdrôtového spínača (pokr.)

Na spárovanie pomocného bezdrôtového spínača so smart mikromodulom 
osvetlenia.
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Spárovanie pomocného bezdrôtového spínača (pokr.)

Na spárovanie pomocného bezdrôtového spínača so smart zásuvkou.

A    Stlačte pomocný bezdrôtový spínač, ktorý chcete spárovať, a zároveň trikrát 
ťuknite na vypínač, ktorý chcete ovládať. 

B    Kontrolky na oboch produktoch začnú rýchlo blikať namodro.

C Kontrolky na oboch produktoch sa krátko zmenia namodro a zablikajú,
a potom sa kontrolka na prepojenom produkte znovu zmení nazeleno a kontrolka 
na bezdrôtovom spínači zhasne. Spárovanie prebehlo úspešne.
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Pokyny pre rozvod káblov

Režim zopnutia

Celú zostavu
(bezdrôtový
spínač a ovládací
mechanizmus)
inštalujte do 
inštalačnej
krabice. 

Montáž kolískového prepínača.
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Lítiová
CR 2032

3 V batéria

ZJEDNODUŠENÉ EURÓPSKE VYHLÁSENIE O ZHODE

Dolepodpísaný

Legrand
vyhlasuje, že rádioelektrické zariadenie uvedené v týchto pokynoch spĺňa 

smernicu 2014/53/EÚ. Úplné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je 
dostupné na tejto internetovej stránke:

www.legrandoc.com

Výmena batérií

Na spárovanie bezdrôtového spínača by ste mali dodržiavať pokyny:

- v používateľskom návode vo vašom smart štartovacom balíku
- v aplikácii Legrand Home+Control (časť Nastavenia/Pridať nový produkt)
- alebo si pozrite používateľský návod na stránke legrand.sk




