Laidinių gaminių startinis komplektas
7 521 95 - 7 522 95 - 7 523 95

Ši pakuotė leidžia jums sukūrti pajungtą instaliaciją jūsų namuose. Jus galite surinkti
savo instaliacija suValena Life Netatmo lizdais, jungikliais, mikromoduliais ir bevieliais
jungikliais.

Pakuotės sudėtis

Maršrutizatorius su elektros
lizdu

Apsauginis dangtelis

Apdailinis rėmelis

x4
Apdailinis rėmelis

Dvipusiai lipdukai

Safety instructions
This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can
lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product’s specific mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be
opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities
and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

LE10663AA

Home/Away (Į namus/Iš namų)
bevielis jungiklis

Prieš pradedant: instaliavimo įspėjimai
Jei jus planuojate pajungti apšvietimo perjungiklį arba elektros lizdą, perskaitykite
sekančius įspėjimus:
Norint valdyti apšvietimą su dviem ar daugiau jungikliu, naudokite šiuos
gaminius:

ir
x1

x1
arba kelis

Bevielis jungiklis visiems kitiems
valdymo taškams (neįtrauktas į duotą
komplektą)

Pajungtas šviesos jungiklis (su reguliavimo
opcija) + balastas
(neįtrauktas į duotą komplektą)

Nedaryti: dviejų pajungtų jungiklių (su reguliavimu opcija) valdyti tą pati
apšvietimo tašką.

Patarimas keičiant
perjuginklius: senus
potinkinius jungiklius
pakeiskite bevieliais

Laidas einantis prie
šviestuvo

Naudokite jungtis
sujungti visus 3 laidus
kartu ( 1 ir 2 jungiklio
laidą , bei laidą ateinanti
nuo šviestuvo)

1 jungiklio
laidas

2 jungiklio laidas
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Įspėjimai prieš pradedant pajungimus (tęsinys):
Norint surinkti pajungtą elektros lizdą:

IR
x1

x1
arba keletas

Bevieliai jungikliai visiems valdymo
taškams (neįtraukti į duotą
pakuotę)

Pajungtas elektros lizdas
(neįtrauktas į duotą pakuotę)

Nenaudoti: pajungto jungiklio (su reguliavimo opcija) valdyti elektros rozetei.

Jei jus keičiate pajungtą elektros lizdą:
Patarimas , jei keičiate
seną potinkinį jungiklį
(keičiant bevieliu
jungikliu)
Naudokite jungtį
sujungiant abu laidus.

Turi būti apsauga 16A

3

Prieš pradedant: pajungimo įspėjimai (tęsinys)
Keičiant nutolusį jungiklį, naudokite:

x1

Pajungiamą apšvietimo jungiklio
mikromodulį (nėra įtrauktas į duotą pakuotę)
Jus galite panaudoti ęsamus mygtukus arba pakeisti
juos bevieliais jungikliais

Nenaudoti: pajungto jungiklio (su reguliavimo opcija) duoto mikromodulio
valdymui.
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Požingsninis instaliavimas
Pasirinkite vietą , kur patalpinsite maršrutizatorių su valdomu
elektros lizdu, kur yra standartinis elektros lizdas.

WIFI OK

Jei namie yra interneto maršrutizatorius, naudokitės išmaniuoju telefonu patikrinti
WiFi signalo stiprumą, renkantis duoto maršrutizatoriaus pastatymo vietai.

Jei neturite tokio maršrutizatoriaus, pasirinkite vietą arti optinio ar telefoninio
pajungimo, kur bus statomas interneto maršrutizatorius.

Instaliuokite maršutizatoriaus valdymo elektros lizdą ten ,kur yra standartinis
elektros lizdas. Tai paprastai yra potinkinė dėžutė 40mm gylio su varžtais.
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Svarbus saugumo įspėjimai

OFF
Išjunkite pagrindinį automatinį išjungiklį

Įsitikinkite , kad įtampa
yra atjungta prieš
instaliuojant

Instaliuokite maršrutizatorių su valdomu elektros lizdu

Išimkite ęsamą elektros lizdą

Pajunkite maršrutizatoriaus
elektros lizdą

Naudokite monolitinius
laidus 2.5 mm2
16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0.8
Dažnių juosta: 2,4-2,4835 GHz
Galios lygis: <100mW
N Neutralė-mėlyna
L-fazinis laidas, bet koks tik ne mėlynas ar
geltonai žalias
Žemė-geltonai/žalias
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Surinkite jūsų instaliaciją su papildomais gaminiais (neįtrauktais į
duotą pakuotę)

Pajungtas elektros
lizdas

Pajungtas žaliuzių
jungiklis

Pajungtas šviesos
jungiklis (su
reguliatoriaus
opcija)+balastas

Pajungtas
apšvietimo
mikromodulis

Pajunkite duotus gaminius pagal individualias instrukcijas pridėtas prie pakuotes.

Bevielis jungiklis

Bevielis žaliuzių
jungiklis

Bevieliai jungikliai gali būti inztaliuoti vėliau.
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Wake up/Sleep
(Pabusti/Miegoti)
bevielis jungiklis

Užmaitinkite pajungtus gaminius

Privalomi instaliavimo žingsniai

OFF

Įsitikinkite, kad
automatinis išjungiklis
yra išjungtas ir nėra
įtampos ant pajungtų
gaminių

Įjunkite automatinį
išjungiklį.
ON

Visi pajungti gaminiai turi būti užmaitinti vieniu metu.

Indikatoriai ant pajungtų gaminių turi būti raudoni.
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Užmaitinkite bevielį pagrindinį jungiklį.

Išimkite baterijos apsauginę juostą iš bevielio
pagrindinio jungiklio.

Nuspauskite trumpai pagrindinį bevieliį
jungiklį kad jį aktyvuoti.
Indikatorius maršrutizatoriaus elektros lizdo
išsijungs.

Netvirtinkite bevielio jungiklio prie sienos. Tai
padarysite po 12 žingsnio.
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Pradėkite pajungtų gaminių instaliavimą:
Paimkite bevielį pagrindinį jungiklį netoli maršrutizatoriaus elektros lizdo
ir nuspauskite per vidurį bevielį jungiklį kol jis trumpam užsidegs žaliai ir
atleiskite mygtuką.

Indikatoriai ant gaminių, kurie yra pajungti užsidegs žaliai vienas po kito.

Pastaba: Jei kai kurių gaminių indikatoriai neužsidegs žaliai ir nustos mirksėtipradėkite nuo 5 ir 7 žingsnio iš naujo.
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Paruoškite bevielius jungiklius

arba
arba

Nėra duotoj pakuotėj
Nėra duotoj
pakuotėj
Išimkite apsaugines juosteles iš bevielių
jungiklių.

Trumpai nuspauskite kiekvieną iš jų kad aktyvuoti juos. Indikatoriai
trumpam užsidegs žaliai ir užgęs.

Netvirtinkite bevielių jungiklių prie sienos, kol nepabaigsite instaliavimo
iki 12 žingsnio.
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Suporuokite bevielius jungiklius kad valdyti pajungtus jungiklius ir
elektros lizdus:
Įsitikinkite, kad indikatoriai ant pajungtų gaminių yra žali ir nemirksi. Jei ne ,
grįskite į 8 žingsnį.

Kaip suporuoti bevielį šviesos jungiklį?

Šis gaminys valdo tik jungiklius
(su šviesos reguliavimo opcija),
mikromodulinius šviesos jungiklius ir
elektros lizdus.

Bevielio jungiklio suporavimas su pajungtu šviesos jungikliu

A

C
C
B

 uspauskite bevielį jungiklį, kuri norite suporuoti, ir tuo pat metu pastuksenkite
A N
tris kart į pajungtą jungiklį su kuriuo norite suporuoti.
B Indikatoriai ant abiejų gaminių trumpam sumirksės mėlynai.
C Indikatoriai ant abiejų gaminių trumpam užsidegs mėlynai ir nustos mirksėti,
tuomet indikatoriai ant pajungtų gaminių taps žali , o indikatoriai ant bevielių
jungiklių užges.Suporavimas sėkmingas.
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Bevielio jungiklio suporavimas su pajungtais jungikliais ir elektros
lizdais.
Bevielio jungiklio suporavimas su mikro moduliniu šviesos jungikliu
A

C

C
B

 uspauskite bevielį jungiklį , kuri norite suporuoti, triskart pastuksenkite į mikro
A N
modulinį jungiklį.
B Indikatoriai abiejuose jungikliuose trumpam sumirksės mėlynai.
C Indikatoriai abiejuose jungikliuose trumpam užsidegs mėlynai ir užges, indikacija
ant pajungto gaminio taps žalia, o indikacija ant bevielio jungiklio užges.
Suporavimas sėkmingas.
Bevielio jungiklio suporavimas su elektros lizdu.
A

B
C

C

 uspauskite bevielį jungiklį , kuri norite suporuoti, triskart pastuksenkite į elektros
A N
lizdą.
B Indikatoriai abiejuose gaminiuose trumpam sumirksės mėlynai.
C Indikatoriai abiejuose gaminiuose trumpam užsidegs mėlynai ir užges, indikacija
ant pajungto gaminio taps žalia, o indikacija ant bevielio jungiklio užges.
Suporavimas sėkmingas.
Pakartotinis suporavimas
Jus galite valdyti kelis gaminius su tuo pačiu bevieliu jungikliu, atkartojant ta pat
operaciją su kiekvienu gaminiu kuri norima valdyti.
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Bevielio jungiklio suporavimas su pajungtais jungikliais ir elektros
lizdais (tęsinys):
Įsitikinkite ,kad indikatoriai ant gaminių yra žali ir nemirksi. Jei ne grįžkite prie 8
žingsnio.
Kaip pridėti žaliuzių bevielį jungiklį?

Tam naudokite tik žaliuzių bevielius
jungiklius (nėra šioje pakuotėj)

Bevielio jungiklio suporavimas su vienu ar daugiau žaliuzių jungikliu.

A

C
C
B

A Nuspauskite bevielio jungiklio mygtuką ir pastuksenkite į žaliuzių jungiklį triskart.
B Indikatoriai trumpam sumirksės mėlynai.
C Indikatoriai abiejuose gaminiuose trumpam užsidegs mėlynai ir užges, indikacija
ant pajungto gaminio taps žalia, o indikacija ant bevielio jungiklio užges.
Suporavimas sėkmingas.
Kartotinis suporavimas
Jus galite suporuoti keletą žaliuzių jungiklių su tuo pačiu bevieliu jungikliu, tam
atkartojant ta pačia operaciją.
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Jei reikia atšaukti bevielio jungiklio suporavimą
 uspauskite bevielio jungiklio vidurio mygtuką, kol indikatorius taps oranžiniu ir
N
nemirksės.
Patvirtinkite atšaukimą trumpai nuspausdami dar kart bevielio jungiklio mygtuką ,
indikatorius užsidegs mėlynai ir užges.

Jus galite suporuoti duotą bevielį jungiklį su kitu gaminiu pradedant nuo 9 žingsnio.

Pakartokite 8 ir 9 žingsnius su kiekvienu bevieliu jungikliu kuri norite instaliuoti.

Konfigūravimo pabaigimas

Pabaikite jūsų instaliavimą ,trumpam nuspaudžiant pagrindinio bevielio jungiklio
centrinį mygtuką
Visi indikatoriai ant gaminių turi užgesti.
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Pritvirtinkite bevielius jungiklius prie sienos
Pritvitinkite Home/Away (Į namus /Iš namų) bevieliį pagrindinį jungiklį šalia įėjimo ir
kitus bevielius jungiklius kur panorėjus.
Priklijuokite lipduką
Prieš tvirtinant
bevielius jungiklius ant
lipdukų, išbandykite juos ant
sienos nematomos vietos.

Kai pritvirtinsite, išbandykite
išankstinį nustatytą scenarijų:
- Away : visos šviesos išjungtos
- Home : visos įjungtos.

Jus taip pat galite pritvirtinti bevielius jungiklius su varžtais.
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Pritvirtinkite apdailinius rėmelius
Pritvirtinkite apdailinius rėmelius prie visų instaliuotų gaminių.

Atsisiukite aplikaciją
Jūsų instaliacija yra paruošta. Atsissiukite Legrand Home + Control aplikaciją , kad valdyti
jūsų šviesas , žaliuzes ir elektros prietaisus distanciniu būdu.

Legrand Home + Control
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HomeKit (naudojant Home aplikacija)
Valdant per HomeKit yra valdoma per iPhone, iPad or iPod touch su iOS 9.0 ar vėlaisniais .
Automatinis valdymas per HomeKit accessory galimas per Apple TV with tvOS 10.0 ar iPad with
iOS 10.0 , arba HomePod sukonfiguruotas kaip hub’as.

Teisinės pastabos
The use of products bearing the Apple HomeKit label indicates that an electronic accessory
was designed to be specifically connected to an iPod, iPhone or iPad, and was certified by the
developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for whether or not this device functions correctly or complies with
safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an iPod, iPhone
or iPad may affect wireless performance.
IPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple Inc., and registered in the U.S. and in
other countries.
HomeKit is a registered trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.

www.legrand.lt
LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Baterijų pakeitimas

Lithium
CR 2032
3 V battery
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Jūsu gaminys yra suderintas su Apple HomeKit
technogija valdyti pajungtus gaminius.Tai įgalina
jus valdyti gaminius balsu per Siri voice asssitant iš
jūsų iPhone, iPad, ar iPod touch.

Unikalus Apple HomeKit instaliacinis kodas privalomas

Apple HomeKit: Kada instaliuojate jūsų iOS mobile application, jūsų
bus paprašyta pateikti duotą kodą.

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Patvirtintas atitikmuo

Legrand
Atitinka radio-elektros įrengimų:
- directivą 2014/53/EU.
Pilnas atitikties EU deklaracija yra website :

www.legrandoc.com

