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BELAIDŽIAI 
JUNGIKLIAI 

„Home/Away“ 
(buvimo-nebuvimo 
namuose) belaidis 
pagrindinis jungiklis 

„Wake Up/Sleep“ 
(rytas-vakaras) 
belaidis jungiklis 

Belaidis šviesos 
jungiklis 

Belaidis žaliuzių 
reguliavimo 
jungiklis 

LAIDINIAI GAMINIAI 

Prijungiamas 
maitinimo lizdas su 

tinklo sąsaja 

Prijungiamas 
jungiklis su šviesos 

pritemdymo 
funkcija 

Prijungiamas 
žaliuzių 

reguliavimo 
jungiklis 

Prijungiamas 16 A 
maitinimo lizdas 

Prijungiamas 
apšvietimo 

mikromodulis 

Visų gaminių tarpusavio ryšiui naudojamas „Zigbee“ radijo ryšys (2.4 GHz dažnių 
juosta). Privalumas: dinaminis junglumo tinklas! 

PRIJUNGTOS 
INSTALIACIJOS 
KOMPONENTAI 

Prijungtą instaliaciją sudaro laidiniai 
gaminiai, kurie montuojami naujoje 
instaliacijoje arba vietoje esamų jungiklių 
ir maitinimo lizdų, ir bevieliai jungikliai, 
kurie poruojami su lentelėje nurodytais 
laidiniais gaminiais. 



 

  

MONTAVIMO PRADŽIA 

PAPILDOMI GAMINIAI 

PRADINIS KOMPLEKTAS, SKIRTAS 
LAIDINIAMS GAMINIAMS 
 1 laidinis maitinimo lizdas su tinklo sąsaja 
 1 „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo 

namuose) bevielis pagrindinis jungiklis 

LAIDINIAI GAMINIAI 

LAIDINIAI 
KOMPLEKTAI 

LAIDINIS PAPILDOMAS 
KOMPLEKTAS 
 1 laidinis 16 A maitinimo lizdas 
 1 belaidis šviesos jungiklis 
 1 laidinis jungiklis su šviesos 

pritemdymo funkcija 

LAIDINIŲ 
MAITINIMO LIZDŲ 
KOMPLEKTAS 
 3 laidiniai 16 A maitinimo 

lizdai 

Prijungiamas 
jungiklis su šviesos 
pritemdymo 
funkcija 

Prijungiamas žaliuzių 
reguliavimo jungiklis  

Prijungiamas 16 A 
maitinimo lizdas 

Prijungiamas 
apšvietimo 
mikromodulis 

IR (ARBA) 

BELAIDŽIAI JUNGIKLIAI 

Belaidis šviesos 
jungiklis 

Belaidis žaliuzių 
reguliavimo jungiklis  

„Home/Away“ 
(buvimo-nebuvimo 
namuose) belaidis 
pagrindinis jungiklis 

„Wake Up/Sleep“ 
(rytas-vakaras) 
belaidis jungiklis 



 

  

Visų gaminių tarpusavio ryšiui naudojamas „Zigbee“ radijo ryšys (2.4 GHz dažnių 
juosta). Privalumas: dinaminis junglumo tinklas! 

PRIJUNGIAMAS 16 A MAITINIMO LIZDAS SU 
TINKLO SĄSAJA 
Maitinimo lizdą su tinklo sąsaja įrenkite prie interneto 
ryšio maršrutizatoriaus, kad užtikrintumėte gerą Wi-Fi 
ryšio signalą. Maitinimo lizdas su tinklo sąsaja prisijungia 
prie kitų įrenginių, naudodamas „Zigbee“ radijo ryšį. 
Viename būste reikia tik vieno maitinimo lizdo su tinklo 
sąsaja. Juo galima valdyti iki 100 laidinių ir bevielių 
gaminių. 
Sumontuokite vienoje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. 
Su fiksatoriais. 
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo: tas pats 
kabelis, ta pati montažinė dėžutė. 
Prijungiamu maitinimo lizdu galima matuoti momentines 
ir bendras elektros sąnaudas. Jis yra suderinamas su visais 
elektros prietaisais, t.y. didžiąja dalimi buitinių prietaisų. 
Maitinimo lizdas su tinklo sąsaja parduodamas pradiniame 
komplekte ir nėra parduodamas atskirai. 

„HOME/AWAY“ (BUVIMO-NEBUVIMO 
NAMUOSE) BEVIELIS PAGRINDINIS 
JUNGIKLIS 
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie 
sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą 
vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę. 
Jis montuojamas netoli įėjimo durų ir yra 
naudojamas valdyti apšvietimą, žaliuzes bei 
maitinimo lizdus. 
Parduodamas pradiniame komplekte arba atskirai, 
kaip papildomas jungiklis, kai namuose yra 
daugiau nei vienerios įėjimo durys. 
Įrangos valdymą galima konfigūruoti naudojant 
„Home + Control“ programėlę. 
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija. 
Budėjimo trukmė: 8 metai 

MARŠRUTIZATORIUS 

Maršrutizatoriaus ir laidinių 
gaminių tinklo sąsaja 

Gaminiui priskirtas unikalus 
sąrankos kodas, kuris naudojamas 
„Apple HomeKit“ programėlėje. 

LED indikatorius ir maitinimo 
indikatorius (aktyvinami 
„Home + Control“ 
programėlėje). 

Prijungiamas 16 A maitinimo 
lizdas su papildoma apsauga nuo 
didesnės nei 16 A perkrovos. 

Montuojamas vienoje 
40 mm gylio 
montažinėje dėžutėje. 

Įrangos valdymą, esant 
namuose, galima konfigūruoti 
naudojant „Home + Control“ 
programėlę. 
Numatytasis nustatymas: 
įjungiami maitinimo lizdai[1]. 

Instaliacijos LED indikatorius. 
Žemos baterijos įtampos 
indikatorius (raudonas, mirksi 
greitai). 

Įrangos valdymą, nesant namuose, 
galima konfigūruoti naudojant 
„Home + Control“ programėlę. 
Numatytasis nustatymas: 
išjungiamos visos šviesos ir 
nuleidžiamos žaliuzės. 

[1] Įjungiami visi prijungti maitinimo lizdai, kurie prieš tai buvo išjungti 
(šviestuvo, televizoriaus ir t.t.). Kai kurie lizdai lieka įjungti nuolatos 
(šaldytuvo, maršrutizatoriaus ir t.t.). 

PRIJUNGIAMAI INSTALIACIJAI 
SKIRTAS PRADINIS 
KOMPLEKTAS 

PRIJUNGIAMOS 
INSTALIACIJOS 
KOMPONENTAI 



 

  

LAIDINIAI GAMINIAI 

PRIJUNGIAMAS JUNGIKLIS SU PRITEMDYMO 
FUNKCIJA 
Montuojamas vienoje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. 
Su fiksatoriais. 
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio: tas pats kabelis, 
ta pati montažinė dėžutė. Nulinis laidas nereikalingas. 
Prijungiamu jungikliu galima reguliuoti įprastas, 
reguliuojamas 5–300W lemputes: LED, halogenines, 
liuminescencines lemputes. 
Visada naudokite reguliuojamas LED lemputes. 
Pritemdymo funkciją galima aktyvinti „Home + Control“ 
programėlėje. 
Tiekiamas su rezistoriumi, kurį reikia prijungti kiek 
įmanoma arčiau šviestuvo. Tai yra labai svarbu, siekiant 
užtikrinti optimalų apšvietimą, visų pirma norint 
pritemdyti bet kokio tipo lemputę. 

Išjungimas: trumpai 
paspaudžiant. 
Pritemdymas: laikyti 
nuspaustą ir atleisti. 

Galima pasirinkti šviečiantį 
jungiklį: LED galima 
aktyvinti „Home + Control“ 
programėlėje. 

Visas apšvietimas (100 %): 
trumpai paspaudžiant.  
Pritemdymas: laikyti 
nuspaustą ir atleisti. 

Rezistorius yra skirtas užtikrinti 
optimalų reguliuojamų lempučių 
veikimą. Visoms, vienoje linijoje 
sujungtoms lemputėms reguliuoti 
reikia tik vieno jungiklio. 

PRIJUNGIAMAS APŠVIETIMO MIKROMODULIS 
Montuojamas pačiame šviesos šaltinyje. 
Naudojamas išmaniajam apšvietimui. 
Valdomas vienu arba daugiau bevielių jungiklių ir (arba) 
paprastų jungiklių, keičiant nuotolinius jungiklius. 
Skirtas visų tipų iki 300 W lemputėms: LED, 
halogeninėms, liuminescencinėms lemputėms. 

Instaliacijos LED indikatorius 

Matmenys (su tvirtinimo 
auselėmis): 52 × 40 × 20 mm. 



 

  

PRIJUNGIAMOS 
INSTALIACIJOS 
KOMPONENTAI LAIDINIAI GAMINIAI 

PRIJUNGIAMAS BEVIELIS ŽALIUZIŲ 
REGULIAVIMO JUNGIKLIS 
Montuojamas vienoje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. 
Su fiksatoriais. 
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio: tas pats kabelis, 
ta pati montažinė dėžutė. 
Suderinamas su visais laidiniais žaliuzių varikliais su 
elektroniniu ar mechaniniu stabdžiu. 

Į viršų 

Į apačią 

Sustabdyti 

Instaliacijos LED indikatorius 

 Norėdami iki galo pakelti arba nuleisti 
žaliuzes: spauskite trumpai. 

 Norėdami reguliuoti žaliuzių aukštį: 
laikykite nuspaudę ir atleiskite. 

PRIJUNGIAMAS 16 A MAITINIMO LIZDAS 
Montuojamas vienoje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. 
Su fiksatoriais. 
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo šaltinio: tas pats 
kabelis, ta pati montažinė dėžutė. 
Prijungiamu maitinimo lizdu galima matuoti momentines 
ir bendras elektros sąnaudas. Jis yra suderinamas su visais 
elektros prietaisais, t.y. didžiąja dalimi buitinių prietaisų. 
Integruota papildoma apsauga nuo didesnės nei 16 A 
perkrovos. 

Instaliacijos LED indikatorius. 
Galima pasirinkti šviečiantį 
maitinimo lizdą, kurį galima 
aktyvinti „Home + Control“ 
programėlėje. 

Visų gaminių tarpusavio ryšiui naudojamas „Zigbee“ radijo ryšys (2.4 GHz dažnių 
juosta). Privalumas: dinaminis junglumo tinklas! 



 

  

BEVIELIS ŽALIUZIŲ REGULIAVIMO 
JUNGIKLIS 
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis 
prie sienos klijuojamas jungiklis. Galima 
perkelti į kitą vietą. Galima tvirtinti varžtais į 
montažinę dėžutę. 
Juo valdomi prijungti žaliuzių reguliavimo 
jungikliai ir galima centralizuoti kelių žaliuzių 
valdymą. 
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija. 
Budėjimo trukmė: 8 metai. 

„WAKE UP/SLEEP“ (RYTAS-VAKARAS) 
BEVIELIS JUNGIKLIS 
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie 
sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą 
vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę. 
Naudojamas gyvenimiškose situacijose, susijusiose 
su šviestuvais, žaliuzėmis ir maitinimo lizdais, kai 
atsikeliate ryte arba einate miegoti. 
Įrangos valdymą galima konfigūruoti naudojant 
„Home + Control“ programėlę. 
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija. 
Budėjimo trukmė: 8 metai 

BEVIELIS ŠVIESOS JUNGIKLIS 
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie 
sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą 
vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę. 
Naudojamas valdyti prijungiamus jungiklius su 
pritemdymo funkcija, prijungiamus apšvietimo 
mikromodulius ir prijungiamus maitinimo lizdus. 
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija. 
Budėjimo trukmė: 8 metai 

BELAIDŽIAI 
JUNGIKLIAI 

Išjungimas: trumpai 
paspaudžiant. 
Pritemdymas: laikyti 
nuspaustą ir atleisti. 

Įrangos valdymą ryte galima 
konfigūruoti naudojant „Home + 
Control“ programėlę. 
Numatytasis nustatymas: 
įjungiami maitinimo lizdai[1]. 

Instaliacijos LED indikatorius. 
Žemos baterijos įtampos 
indikatorius (raudonas, mirksi 
greitai). 

Visas apšvietimas (100 %): 
trumpai paspaudžiant.  
Pritemdymas: laikyti 
nuspaustą ir atleisti. 

Instaliacijos LED indikatorius. 
Žemos baterijos įtampos 
indikatorius (raudonas, mirksi 
greitai). 

Įrangos valdymą vakare galima 
konfigūruoti naudojant „Home + 
Control“ programėlę. 
Numatytasis nustatymas: 
įjungiami maitinimo lizdai[1]. 

[1] Įjungiami visi prijungti maitinimo lizdai, kurie prieš tai buvo išjungti 
(šviestuvo, televizoriaus ir t.t.). Kai kurie lizdai lieka įjungti nuolatos 
(šaldytuvo, maršrutizatoriaus ir t.t.). 

Į viršų 

Į apačią 

Sustabdyti 

Instaliacijos LED indikatorius. 
Žemos baterijos įtampos 
indikatorius (raudonas, mirksi 
greitai). 

 Norėdami iki galo pakelti arba nuleisti 
žaliuzes: spauskite trumpai. 

 Norėdami reguliuoti žaliuzių aukštį: 
laikykite nuspaudę ir atleiskite. 



 

  

MONTAVIMO PATARIMAI 

DVIKRYPTIS JUNGIKLIS NAUJOS STATYBOS ARBA RENOVUOJAMAME BŪSTE 

1 SPRENDIMAS 2 SPRENDIMAS 

NAUJA 
STATYBA 

RENOVACIJA 
(nuotolinio jungiklio keitimas) 

Prijungiamas jungiklis su 
pritemdymo funkcija 

Bevielis šviesos jungiklis 

Prijungiamas 
apšvietimo 
mikromodulis 

Bevielis šviesos 
jungiklis 

Bevielis šviesos 
jungiklis 

Bevielis šviesos 
jungiklis 

Esami 
laidiniai 

jungikliai 

Bevielis šviesos 
jungiklis 

Prijungiamas 
apšvietimo 
mikromodulis 

Prijungiamas 
apšvietimo 
mikromodulis 

Esamas 
laidinis 
jungiklis 

KELIOS PRIJUNGIAMOS VALDYMO 
VIETOS 



 

  

ĮJUNGIAMAS MAITINIMO LIZDAS NAUJOS STATYBOS 
ARBA RENOVUOJAMAME BŪSTE 

CENTRINIS ŽALIUZIŲ VALDYMAS 

Bevielis šviesos 
jungiklis 

Prijungiamas 16 A 
maitinimo lizdas 

Centrinis visų name esančių žaliuzių 
valdymas 
Bevielis žaliuzių reguliavimo jungiklis 

Centrinis svetainėje esančių žaliuzių 
valdymas 
Bevielis žaliuzių reguliavimo jungiklis 

Prijungiami 
žaliuzių 
reguliavimo 
jungikliai 

Prijungiami 
žaliuzių 
reguliavimo 
jungikliai 

VAIKO 
KAMBARYS 

MIEGAMASIS 

VIRTUVĖ 
SVETAINĖ 



 

  

GYVENIMIŠKŲ SITUACIJŲ 
PAVYZDŽIAI Prijungiamas jungiklis 

su pritemdymo 
funkcija 

Prijungiamas 16 A 
maitinimo lizdas 

Prijungiamas žaliuzių 
reguliavimo jungiklis  

NEBUVIMAS NAMUOSE 
„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo) 
namuose pagrindinis jungiklis yra prie 
įėjimo durų. 
Paspaudus jungiklio apačią, aktyvinami 
įrenginių nustatymai, kuriuos pagal 
naudotojo poreikius galima pritaikyti 
„Home + Control“ programėlėje. 

Pateikiame keletą gyvenimiškų situacijų, kurias galite sukurti 
„Home + Control“ programėlėje ir aktyvinti vienu jungiklio 
paspaudimu, pavyzdžių. 
Sumontuotais laidiniais gaminiais galite valdyti apšvietimą, 
lemputes, elektros prietaisus ir žaliuzes. 

MIEGAMASIS 

VONIA 

VAIKO KAMBARYS 

SVETAINĖ 

MIEGAMASIS 

VIRTUVĖ 

KORIDORIUS 

KORIDORIUS 

VONIA 

VAIKO KAMBARYS 

SVETAINĖ 
VIRTUVĖ 

 Išjungiami visi lubiniai 
ir sieniniai šviestuvai. 

 Išjungiamos visos 
lempos ir standartinės 
lemputės. 

 Svetainėje nuleidžiamos 
žaliuzės. 

 Įjungiami visi 
koridoriuje esantys 
šviestuvai. 

 Įjungiami visi svetainėje 
esantys šviestuvai ir 
standartinės lemputės. 

BUVIMAS NAMUOSE 
„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo) 
namuose pagrindinis jungiklis yra prie 
įėjimo durų. 
Paspaudus jungiklio viršų, aktyvinami 
įrenginių nustatymai, kuriuos pagal 
naudotojo poreikius galima pritaikyti 
„Home + Control“ programėlėje. 



 

  

VAKARAS 
„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) 
jungiklis yra miegamajame. 
Paspaudus jungiklio apačią, aktyvinami 
įrenginių nustatymai, kuriuos pagal 
naudotojo poreikius galima pritaikyti 
„Home + Control“ programėlėje. 

MIEGAMASIS 

VONIA 

VAIKO KAMBARYS 

SVETAINĖ 

MIEGAMASIS 

VIRTUVĖ 

KORIDORIUS 

KORIDORIUS 

VONIA 

VAIKO KAMBARYS 

SVETAINĖ 
VIRTUVĖ 

 Išjungiami visi lubiniai 
ir sieniniai šviestuvai. 

 Išjungiamos visos 
lempos ir standartinės 
lemputės. 

 Nuleidžiamos visos 
žaliuzės. 

 Įjungiami visi virtuvėje ir 
vonioje esantys 
šviestuvai. 

 Įjungiamos visos 
svetainėje esančios 
standartinės lemputės. 

 Miegamuosiuose 
pakeliamos žaliuzės. 

RYTAS 
„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) 
jungiklis yra miegamajame. 
Paspaudus jungiklio viršų, aktyvinami 
įrenginių nustatymai, kuriuos pagal 
naudotojo poreikius galima pritaikyti 
„Home + Control“ programėlėje. 



 

  

ELEKTROS INSTALIACIJOS SCHEMOS 

PRIJUNGIAMAS MAITINIMO 
LIZDAS SU TINKLO SĄSAJA 
16 A, 230 V~ maks. 3680 W 
2,5 mm2 standusis kabelis 

MARŠRUTIZATORIUS 

Maitinimo lizdą su tinklo sąsaja reikia įrengti kuo 
arčiau interneto ryšio maršrutizatoriaus, kad 
užtikrintumėte gerą Wi-Fi ryšio signalą. 

Prijungiamas 
jungiklis su šviesos 

pritemdymo 
funkcija 

PRIJUNGIAMAS JUNGIKLIS SU 
ŠVIESOS PRITEMDYMO FUNKCIJA 
230 V~, min. 5 W, maks. 300 W, be nulinio laido 
1,5 mm2 standusis kabelis 

Rezistorius yra skirtas užtikrinti optimalų reguliuojamų 
lempučių veikimą. 
Visoms, vienoje linijoje sujungtoms lemputėms reguliuoti 
reikia tik vieno jungiklio. Parduodamas su jungikliu. 



 

  

PRIJUNGIAMAS 16 A MAITINIMO LIZDAS 
16 A, 230 V~ maks. 3680 W 
2,5 mm2 standusis kabelis 

PRIJUNGIAMAS BEVIELIS ŽALIUZIŲ 
REGULIAVIMO JUNGIKLIS 
1 × 500 VA – skirtas visų tipų žaliuzių varikliams su 
elektroniniu ar mechaniniu stabdžiu. 
1,5 mm2 standusis kabelis 

PRIJUNGIAMAS APŠVIETIMO 
MIKROMODULIS 
230 V~ maks. 300 W – visoms apkrovoms 
1,5 mm2 standusis kabelis 



 

  

SĄRANKOS PRADŽIA IR 
PORAVIMAS 

TINKLO SUDARYMAS 

Sumontavus ir prijungus visus laidinius gaminius, įjunkite elektros 
energijos tiekimą. Gaminių LED indikatoriai įsijungs ir švies raudonai. 

Prijungiamas 
maitinimo lizdas su 

tinklo sąsaja 

Prijungiamas 
jungiklis su šviesos 

pritemdymo 
funkcija 

Prijungiamas 
žaliuzių 

reguliavimo 
jungiklis 

Prijungiamas 16 A 
maitinimo lizdas 

Prijungiamas 
apšvietimo 

mikromodulis 

Iš baterijos ištraukite apsauginį 
skirtuką, kad „Home/Away“ (buvimo-
nebuvimo namuose) pagrindiniam 
jungikliui būtų tiekiamas 
maitinimas.  

Trumpai paspauskite pagrindinio jungiklio 
vidurį, kad jį aktyvintumėte.  Jo LED 
indikatorius mirksi žaliai ir išsijungia. 
LED indikatorius maitinimo lizde su tinklo 
sąsaja taip pat išsijungia. 

Tinklas sudarytas. 

3. Priartinkite pagrindinį jungiklį prie maitinimo lizdo su tinklo sąsaja ir 
spauskite jungiklio vidurinę dalį, kol LED indikatorius trumpam sušvies žaliai. 

1. Atleiskite. LED išsijungia. 
2. Maitinimo lizdo su tinklo sąsaja LED 

indikatorius pradeda stabiliai šviesti 
žaliai. 

Laidinių gaminių LED indikatoriai vienas 
po kito pradeda stabiliai šviesti žaliai. 



 

  

BELAIDŽIŲ JUNGIKLIŲ PORAVIMAS 

Sudarę tinklą, belaidžius jungiklius galite 
suporuoti, kad galėtumėte valdyti prijungtus 
jungiklius ir maitinimo lizdus. 
Iš belaidžio jungiklio, kurį norite suporuoti, 
ištraukite apsauginį skirtuką, Tada atlikite 
2, 3 ir 4 veiksmus. 
Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu 
jungikliu iš eilės. 

Belaidis šviesos 
jungiklis 

Belaidis žaliuzių 
reguliavimo 
jungiklis 

Trumpai paspauskite poruojamą bevielį 
jungiklį, kad jį aktyvintumėte. Jo LED 
indikatorius mirksi žaliai ir išsijungia. 

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo 
namuose) ir „Wake Up/Sleep“ (rytas-
vakaras) belaidžiai jungikliai poruojami 
„Home + Control“ programėlėje. 
Daugiau informacijos rasite tinklalapyje 
legrand.com arba paspaudę šias 
nuorodas. 

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo 
namuose) belaidis pagrindinis 
jungiklis: 

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) 
belaidis jungiklis 

Pirštu spauskite belaidžio jungiklio viršutinę arba 
apatinę dalį, tada tris kartus spustelėkite gaminį, 
kurį norite valdyti. 

1. Abiejų gaminių LED indikatoriai greitai mirksi (mėlynai), tada 
trumpai šviečia stabiliai (mėlynai). 

2. Belaidžio jungiklio LED indikatorius išsijungia, o laidinio 
jungiklio LED indikatoriaus spalva pasikeičia į žalią. 

Gaminiai sėkmingai suporuoti. 
Tuos pačius veiksmus pakartokite su kiekvienu belaidžiu jungikliu iš eilės. 

Galimos belaidžių jungiklių ir laidinių 
gaminių kombinacijos aprašytos 2 
puslapyje. 

Baigę montuoti įrangą, pakuotėje esančią naudojimo instrukciją perduokite klientui: 
tai yra svarbu, nes joje yra nurodytas unikalus kodas, kurį reikia nuskaityti, kad būtų 
galima naudoti „Apple HomeKit“ programėlę. Taip pat perduokite visas sumontuotų 
gaminių instrukcijas. 



 

  

„HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĖ: 
SUPAŽINDINIMAS 

ATSISIŲSKITE „HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĘ 

 Išankstinė sąlyga: turėti veikiantį Wi-Fi maršrutizatorių. 
 Atsisiuntę programėlę, vykdykite ekrane pateikiamus veiksmus, kad sukurtumėte paskyrą ir 

nustatytumėte instaliacijos sąranką. 

Jeigu klientas yra šalia ir turi savo iPhone, 
kliento iPhone atsiųskite „Home + Control“ 
programėlę ir nustatykite instaliacijos sąranką. 
Nuskaitykite „Apple HomeKit“ vienkartinį kodą 
tiesiai į kliento iPhone (žr. kitame puslapyje). 

SVARBU 
Jeigu dirbate vienas, naudokite Android išmanųjį 
telefoną. 

Turite tik iPhone arba iPad? 
Tada „Home + Control“ programėlės nediekite, 
kad klientas negalės nuskaityti „HomeKit“ 
kodo savo iPhone. 

MARŠRUTIZATORIUS 

ATSISIŲSTI NEMOKAMAI 

INSTALIACIJOS SĄRANKA 

Pirmiausia laikysite pirštą 
prispaustą „Home/Away“ (buvimo-
nebuvimo namuose) belaidžio 
pagrindinio jungiklio viduryje, kol 
trumpai sušvies žalias indikatorius. 

3. Spustelėkite Next (kitas). 2. Pasirinkite namų arba 
maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklą, 
kad prie jo prijungtumėte 
maitinimo lizdą su tinklo sąsaja. 
Jeigu naudojate Android 
išmanųjį telefoną, įveskite 
maršrutizatoriaus slaptažodį. 

1. Maitinimo lizdas su tinklo 
sąsaja automatiškai prisijungs 
prie Wi-Fi tinklo. 



 

  

INSTALIACIJOS SĄRANKA (tęsinys) 

7. Spustelėkite Next (kitas). 
Jeigu naudojate iPhone, prieš 
pereidami prie 5 žingsnio, 
nustatykite „Apple HomeKit“. 

6. Spustelėkite Go forward (toliau) ir 
eikite iš vieno kambario į kitą: 
programėlė automatiškai aptinka 
bet kokius sumontuotus laidinius 
gaminius. 

Naudodami iPhone, nuskaitykite 
ant maitinimo lizdo su tinklo sąsaja 
arba naudojimo instrukcijos galinio 
viršelio esantį kodą. 

5. Pasirinkite kambarį, kuriame 
esate, ir spustelėkite Validate 
(patvirtinti). 

4. Paspauskite jungiklius arba bakstelėkite kambaryje esančius 
prijungtus maitinimo lizdus ir mikromodulius. 

Tęsinys 18 puslapyje. 



 

  

„HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĖ: 
SUPAŽINDINIMAS 

INSTALIACIJOS SĄRANKA (tęsinys) 

13. Kai aptikote 
visus gaminius, spustelėkite 
Room configuration finished 
(kambario konfigūravimas 
baigtas). 

12. Spustelėkite 
Continue (tęsti), kad 
suteiktumėte gaminiams 
pavadinimus. 

11. Naudodami klaviatūrą, 
pavadinkite gaminius. 

10. Rodomas gaminių su 
pavadinimais sąrašas. 
Spustelėkite Finish (baigti). 

9. Spustelėkite Go forward 
(toliau) ir eikite į kitą kambarį. 

8. Spustelėkite Go to the next 
room (eiti į kitą kambarį). 
Kartokite 8–14 žingsnius. 



 

  

15. Kai nustatėte visus 
kambariuose esančius 
įrenginius, spustelėkite Finish 
installation (baigti diegimą). 

14. Dabar programėlėje galite rasti kambarius ir valdyti šviestuvus, 
elektros prietaisus ir žaliuzes. 

GAMINIŲ KAMBARIUOSE KEITIMAS 

Tęsinys 20 puslapyje. 

3. Spustelėkite Settings 
(nustatymai). 

2. Pasirinkite Manage my home 
(valdyti savo namus). 

1. Pavyzdžiui, pasirinkite Light 2 
(šviesa nr. 2). 



 

  

„HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĖ: 
SUPAŽINDINIMAS 

GAMINIŲ KAMBARIUOSE KEITIMAS (tęsinys) 

7. Galite padaryti taip, kad Light 2 (šviesa nr. 2) 
gaminys sumirksėtų, kad galėtumėte jį 
identifikuoti. 

6. Bakstelėkite, kad kambariui 
priskirtumėte Light 2 (šviesa nr. 2) 
gaminį. 

5. Pavyzdžiui, nustatykite, kad Light 
2 (šviesa nr. 2) gaminys yra 
Corridor (koridoriuje). 

4. Spustelėkite Confirm (patvirtinti), 
kad patvirtintumėte. 

Tą patį padarykite su kiekvienu gaminiu 
kambaryje. Pavyzdžiui, Appliance 2 power 
outlet (prietaiso nr. 2 maitinimo lizdas) ir 
Light micromodule (apšvietimo 
mikromodulis) yra priskirti Living room 
(svetainei). 
Pastaba. Naudodami tokius pačius 
veiksmus, galite keisti kambarių ir prietaisų 
pavadinimus. 



 

  

PADARYKITE INSTALIACIJĄ PRIEINAMĄ KLIENTUI IR 
IŠTRINKITE SAVO PRIEIGOS DUOMENIS 

3. Spustelėkite Manage guests (valdyti 
svečius) ir iš eilės vykdykite ekrane 
pateiktus nurodymus. 

2. Pasirinkite savo prieigos 
duomenis. 

1. Pašalinkite iš sąrašo. 

Instaliacijos sąranka vis 
dar yra galima ir atsiras 
kliento „Home + Control“ 
programėlėje, kai klientas 
ją atsisiųs. 

2. Spustelėkite Manage guests 
(valdyti svečius). 

„HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĖS 
DALINIMASIS SU KELIAIS NAUDOTOJAIS 

PAGRINDINIO IR ANTROJO BŪSTO 
VALDYMAS „HOME + CONTROL“ 
PROGRAMĖLE 

1. Spustelėkite Share access to 
your home with other users 
(dalintis prieiga prie namų su 
kitais naudotojais) ir iš eilės 
vykdykite ekrane pateikiamus 
nurodymus. 

Įjunkite namų sąrašą[1] ir bakstelėkite tuos, kuriuos 
norite valdyti. 

[1] Android: nustatymai yra ekrano viršuje 
iPhone: pagrindinio ekrano viršuje, viduryje. 



 

  

Išmanieji namai 
Prijungiamas pradinis komplektas 

Išmanieji namai 
Prijungiamas papildomas komplektas 

Būtina užsakyti bet kuriai 
prijungiamai instaliacijai 

1 žingsnis. Pradinis komplektas 
išmaniesiems namams 

2 žingsnis. Prijungiamas papildomas 
komplektas 

Naudojamas valdyti namus nuotoliniu būdu (apšvietimas, žaliuzės ir elektros prietaisai), 
naudojant išmanųjį telefoną, „Home + Control“ programėlę ir (arba valdymo balsu 
funkciją (asistentą). 
Būtina užsisakyti bet kokiai prijungiamai instaliacijai. 
Prie šio komplekto galima pridėti prijungiamą papildomą komplektą arba atskirai 
prijungiamus gaminius. 
Reikalingas 2,4 GHz Wi-Fi ryšys. 

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas. 
Prie papildomo komplekto galima pridėti daugiau prijungiamų gaminių. 

Komplektas 

Komplektas 

Kat. nr. 

Kat. nr. 

Prijungiamas pradinis komplektas 
Naudojamas prijungti instaliaciją 
Komplektą sudaro: 
- 1 įleidžiamas maitinimo lizdas su tinklo sąsaja. 16 A, maks. 
3680 W (su apsauga nuo perkrovos). Suderinamas su bet kuriais 
elektros prietaisais ar dideliais buitiniais prietaisais. Matuoja 
momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos 
suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, 
sąnaudas ir t.t.). 
Jungiamas prie automatinių gnybtų. Tiekiamas su dviguba plokšte 
ir fiksatoriais. Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo 
vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. 
- 1 „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis 
pagrindinis jungiklis su iš anksto nustatytomis gyvenimiškų 
situacijų valdymo funkcijomis, kurias galima keisti „Home + 
Control“ programėlėje. Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 
nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio 
paviršiaus. LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Tiekiamas su atrama, plokšte ir apsauginiais dangteliais. 

Vokietijos standartas 
Vokietijos standartas 

Prancūzijos standartas 

Prancūzijos standartas 

Prijungiamas papildomas komplektas 
Naudojamas sukurti belaidį dvikryptį apšvietimo jungiklį ir nuotoliniu 
būdu valdyti elektros prietaisus. 
Komplektą sudaro: 
- 1 prijungiamas 16 A, maks. 3680 W maitinimo lizdas (su apsauga 
nuo perkrovos). Suderinamas su bet kuriais elektros prietaisais ar 
dideliais buitiniais prietaisais. Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį 
bei mėnesinį energijos suvartojimą, siunčia konfigūruojamus 
pranešimus (apie gedimą, sąnaudas ir t.t.). Galima montuoti vietoje 
esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje, 
tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti 
varžtais arba fiksatoriais. Jungiamas prie automatinių gnybtų. Derinama 
LED indikatoriaus funkcija. 
- 1 belaidis šviesos jungiklis. Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 
nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.  
- 1 prijungiamas 3–300W šviesos jungiklis (su pritemdymo funkcija) be 
nulinio laido, 230V~. Suderinamas su įvairiomis lemputėmis 
(rekomenduojama naudoti reguliuojamas LED lemputes). Tiekiamas su 
rezistoriumi. 
Pritemdymo režimą galima aktyvinti „Home + Control“ programėlėje. 
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio vienvietėje 40 mm gylio 
montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. 
Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais. Vietos LED funkcija. Tiekiamas 
su atrama ir plokštele. 



 

  

Išmanieji namai 
Prijungiami gaminiai 

2 žingsnis. Prijungiami gaminiai 

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas. 

Komplektas Komplektas Kat. nr. Kat. nr. Prijungiamas jungiklis (su pritemdymo 
funkcija) 
Skirtas reguliuoti apšvietimą vietoje arba nuotoliniu būdu. 
Galima poruoti su vienu ar daugiau belaidžių valdiklių. 
5–300 W laidinis jungiklis, be nulinio laido, 230 V~ (su 
pritemdymo funkcija). 
Suderinamas su įvairiomis lemputėmis (rekomenduojama naudoti 
reguliuojamas LED lemputes). 
Pritemdymo funkciją galima aktyvinti „Home + Control“ 
programėlėje. 
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio vienvietėje 40 mm gylio 
montažinėje dėžutėje. Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais, 
tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. 
Vietos LED funkcija. Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Belaidis viengubas jungiklis 
Naudojamas papildomai reguliuoti apšvietimą. 
Galima poruoti su pasirinktais laidiniais gaminiais: jungikliais, 
mikromoduliais, maitinimo lizdais. 
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais 
pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. 
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Belaidis dvigubas jungiklis 
Naudojamas papildomai reguliuoti apšvietimą. 
Galima poruoti su pasirinktais laidiniais gaminiais: jungikliais, 
mikromoduliais, maitinimo lizdais. 
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais 
pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. 
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Prijungiamas apšvietimo mikromodulis 

Naudojamas valdyti 300 W apšvietimą, su nuliniu laidu. 
Galima valdyti, naudojant vieną arba daugiau belaidžių 
jungiklių, poruojamas, naudojant belaidį mikromodulio 
valdiklį. 
Montuojamas prie lubų esančioje dėžutėje. 



 

  

Išmanieji namai 
Prijungiami gaminiai (tęsinys) 

2 žingsnis. Prijungiami gaminiai 

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas. 

Komplektas Komplektas Kat. nr. Kat. nr. Prijungiamas maitinimo lizdas 
Skirtas nuotoliniu būdu valdyti elektros prietaisus. 
Galima poruoti su vienu ar daugiau belaidžių jungiklių, kad 
sudarytų valdomą maitinimo lizdas. 
Su 16 A saugikliu nuo perkrovos. Suderinamas su bet kuriais 
elektros prietaisais ar dideliais buitiniais prietaisais. 
Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos 
suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, 
sąnaudas ir t.t.). 
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 
mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir 
apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti varžtais arba 
fiksatoriais. Jungiamas prie automatinių gnybtų. 
Derinama LED indikatoriaus funkcija. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Prancūzijos standartas 

Vokietijos standartas 

Prijungiamas žaliuzių reguliavimo jungiklis 
Naudojamas vietoje arba nuotoliniu būdu valdyti 230 V~ žaliuzes (pakelti 
/ nuleisti / sustabdyti, suderinamas su žaliuzėmis su mechaniniu arba 
elektroniniu stabdžiu, nesuderinamas su radijo ryšiu valdomomis 
žaliuzėmis). 
Galima poruoti su vienu arba daugiau belaidžių žaliuzių reguliavimo 
jungiklių. 
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio 
montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. 
Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis 
Naudojamas valdyti vieną arba daugiau belaidžių žaliuzių reguliavimo 
jungiklių. 
Galima poruoti su pasirinktu (-ais) belaidžių žaliuzių reguliavimo 
jungikliu (-ais). 
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais 
pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. 
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 



 

  

Išmanieji namai 
Prijungiami gaminiai (tęsinys) 

2 žingsnis. Prijungiami gaminiai 

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas. 

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) 
belaidis pagrindinis jungiklis 
Naudojamas papildomai kaip „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo 
namuose) belaidis pagrindinis jungiklis. Veikia taip pat kaip ir 
„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis 
jungiklis, esantis pradiniame komplekte. Gyvenimiškų situacijų 
valdymo funkcijas galima keisti „Home + Control“ programėlėje. 
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, 
skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. LED funkcija, 
pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Komplektas Komplektas Kat. nr. Kat. nr. 

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) belaidis 
jungiklis 
Naudojamas pridėti dvi papildomas situacijas prie prijungtos 
instaliacijos. Iš anksto nustatytos ryto-vakaro situacijų valdymo 
funkcijos, kurias galima keisti „Home + Control“ programėlėje. 
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais 
pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. LED funkcija, pranešanti 
apie žemą baterijos įtampą. Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Prijungiamas maitinimo lizdas 
Skirtas nuotoliniu būdu valdyti elektros prietaisus. 
Galima poruoti su vienu ar daugiau belaidžių jungiklių, kad 
sudarytų valdomą maitinimo lizdas. 
16 A, maks. 3680 W maitinimo lizdas (su apsauga nuo perkrovos). 
Suderinamas su bet kuriais elektros prietaisais ar dideliais buitiniais 
prietaisais. 
Suderinamas su radiatoriais, kuriuose yra kontrolinis laidas. 
Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos 
suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, 
sąnaudas ir t.t.). 
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 
mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir 
apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti varžtais arba 
fiksatoriais. Jungiamas prie automatinių gnybtų. 
Derinama LED indikatoriaus funkcija. 
Tiekiamas su atrama ir plokštele. 

Priedas 
3 × 4 papildomų lipdukų, skirtų tvirtinti belaidį valdiklį, 
komplektas. 



 

  

Išmanieji namai 
Paruošti belaidžiai komplektai 

Puikus sprendimas atnaujinti arba išplėsti esamą instaliaciją. 
Visi komplektuose esantys gaminiai jau yra suporuoti vienas su kitu ir naudoja 2,4 GHz ryšio technologiją. 
Gaminiai tiekiami su dengiamosiomis plokštelėmis, atrama ir plokštele. 

Komplektas Komplektas Kat. nr. Kat. nr. Paruoštas naudoti: dvikryptis jungiklis su 
mikromoduliu 
Naudojamas valdyti bet kokio tipo apšvietimą (LED, liuminescencines, 
halogenines, kaitrines lemputes) iš dviejų valdymo vietų, nenaudojant 
jokių kabelių. 
Komplektą sudaro: 
- 1 apšvietimo įjungimo-išjungimo mikromodulis, 230 V~ (300W). 
- 2 belaidžiai jungikliai (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 
4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio 
paviršiaus. LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. Galima 
pridėti belaidį jungiklį (p. xxx). 

Paruoštas naudoti: dvikryptis jungiklis 
Skirtas dvikrypčiam jungikliui, nenaudojant jokių kabelių. 
Komplektą sudaro: 
- 1 jungiklis, 230 V~, 5–300W), be nulinio laido, su rezistoriumi. 
Pristatomas su fiksatoriais. 
- 1 belaidis jungiklis (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 
4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio 
paviršiaus. 
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Galima pridėti belaidį jungiklį (p. xxx). 

Paruoštas naudoti: išjungiamas-įjungiamas 
maitinimo lizdas 
Skirtas baldyti maitinimo lizdą iš valdymo vietos, nenaudojant jokių 
kabelių. 
Komplektą sudaro: 
- 1 maitinimo lizdas, 16 A, maks. 3680 W). Pristatomas su fiksatoriais. 
- 1 belaidis jungiklis (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 
4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio 
paviršiaus. 
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Galima pridėti belaidį jungiklį (p. xxx). 

Prancūzijos standartas 

Vokietijos standartas 

Paruoštas naudoti: centrinis žaliuzių 
valdymas 
Naudojamas valdyti elektrines žaliuzes iš valdymo vietos, 
nenaudojant jokių kabelių, arba centralizuoti kelių žaliuzių valdymą. 
Komplektą sudaro: 
- 1 žaliuzių reguliavimo jungiklis, 230 V~ 
(pakelti/nuleisti/sustabdyti, suderinamas su žaliuzėmis su 
mechaniniais ir elektroniniais stabdžiais, nesuderinamas su radijo 
ryšiu valdomomis žaliuzėmis). Pristatomas su balta plokštele ir 
fiksatoriais. 
- 1 belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis (pridedama CR2032 3 V 
baterija). Tiekiamas su 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti 
valdiklį prie bet kokio paviršiaus. 
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. 
Galima pridėti laidinį žaliuzių reguliavimo jungiklį (p. xxx). 



 

  

ATVIRA SISTEMA 
„ValenaTM Life/Allure“ 
su „Netatmo“ – atvira 
sistema kiekvienam 
prijungtuose namuose. 

SĄVEIKUMAS 

VALDYMAS 
BALSU 
„ValenaTM Life/Allure“ su 
„Netatmo“ yra suderinama 
su pagrindinėmis valdymo 
balsu įrangomis. 



 

  

PASTABOS 
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