Smart mobilná zásuvka
0 648 87

Konfigurácia smart mobilnej zásuvky
*
*

Tento produkt je smart príslušenstvo, ktoré vyžaduje nákup a inštaláciu «... s Netatmo»
smart štartovacieho baĺička.

Obsah balíka
16 A - 230 V~
3680 W max

Smart mobilná zásuvka

Zapojte smart mobilnú zásuvku
Frekvenčné pásma: 2,4 – 2,4835 GHz
Hladina výkonu: < 100 mW

Stlačte stred hlavného bezdrôtového spínača až pokiaľ sa LED
nerozsvieti na zeleno, pustite a LED sa vypne
*(nie je obsah tohto balíka)

Pred začatím:
Na ovládanie zásuvky používajte iba tieto produkty:
ZAP/VYP tlačidlo a
LED indikátor

A

A/ALEBO
LEd na ZAP/VYP tlačidle na smart mobilnej zásuvke najprv svieti na červeno. Stlačte
tlačidlo až pokiaľ sa LED nerozbliká na zeleno, počkajte kým sa nerozsvieti stálym zeleným
svetlom, konfigurácia je dokončená.

x1
x1
x1
alebo niekoľko
alebo niekoľko
Bezdrôtové spínače pre všetky body ovládania (nie sú
Smart mobilná zásuvka obsahom tohto balíka)

Krátko stlačte stred hlavného bezdrôtového
spínača na dokončenie inštalácie
LED na smart mobilnej zásuvke sa vypne
Otvorte aplikáciu Legrand Home + Control a
nasledujte inštrukcie

LE11211AA

Bezpečnostné nariadenia
Tento výrobok musí podľa možností inštalovať elektrikár, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, v súlade s inštalačným návodom. Pri nesprávnej inštalácii
a/alebo pri nesprávnom používaní hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko požiaru. Pred uskutočnením inštalácie sa oboznámte s návodom a
zohľadnite montážne miesto, špecifické pre daný výrobok. Prístroj neotvárajte, nerozoberajte, neupravujte ani nemodifikujte, iba ak by bolo v návode
uvedené inak. Všetky výrobky Legrand môže otvárať a opravovať výlučne personál na to vyškolený a oprávnený spoločnosťou Legrand. Akékoľvek
nepovolené otvorenie alebo oprava rušia akúkoľvek zodpovednosť zo strany Legrand, ako aj právo na výmenu výrobku a na záruku. Používajte výlučne
príslušenstvo značky Legrand.
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ZJEDNODUŠENÉ EURÓPSKE VYHLÁSENIE O ZHODE
Dolepodpísaná

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
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