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Този комплект е свързан аксесоар, който изисква монтиране на Valena Next с 
стартов комплект Netatmо.

Кутията съдържа

 <p><strong><span class=»ql-placeholder-content» data-id=»JD1Title» data-label=»JD1Title» 
spellcheck=»false»><span contenteditable=»false»>Safety instructions</span></span></strong></p>
<p><span class=»ql-placeholder-content» data-id=»JD1Content» data-label=»JD1Content» spellcheck=»false»><span contenteditable=»false»>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 <strong>Legrand</strong> 
products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by <strong>Legrand</strong>. Any unauthorised opening 
or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only <strong>Legrand</strong> brand accessories.</
span></span></p>

Свързан мобилен контакт

Честота: 2.4 - 2.4835 GHz
Мощност: < 100 mW 

16 A - 230 V~
3680 W max

Преди да започнете

Свързан мобилен контакт
0 648 87

x 1 x 1  

 и
и/или

x 1  

Бутон за Вкл./Изкл. 
с LED индикатор

За да управлявате своя свързан мобилен контакт използвайте следните продукти:

<p>Безжични ключове за управление на всички контролни 
точки (не са включени в комплекта)</p><p>Свързан мобилен 

контакт</p>



Инсталиране на свързан мобилен контакт

Натиснете и задръжте главния безжичен ключ (доставя се със 
стартовия пакет with Netatmo), докато индикатора му светне в 
зелено, след това пуснете и индикатора ще се угасне.
*(не е включен в комплекта)

Включете свързания мобилен 
контакт в стандартен 
ел.контакт.

Индикатора на свързания мобилен контакт ще светне в червено. Натиснете бутона 
Вкл./Изкл. докато започне да мига в зелено, след което изчакайте индикатора да 
светне постоянно в зелено: инсталацията е завършена.

Натиснете кратко главния безжичен ключ в средата 
за да завършите настройките.Светлинния индикатор 
на свързания мобилен контакт ще се изключи. 
Отворете приложението Legrand Hopme + Control 
и следвайте инструкциите.
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Легранд България, София 1766, Бизнес Парк София, сгр 7А, www.legrand.bg

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

Долуподписаният, 

Legrand
декларира, че радиоелектронното оборудване, за което се отнасят тези 

инструкции съответства на Директива 2014/53/ЕС.
Целият текст на Декларацията за съответствие на ЕС

се намира на следния уебсайт:

www.legrandoc.com
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