
x1

2 бр. AA батерии

  
2 x AA - 1,5 V

+ 5° C / + 45° C

  PIR

2 - 8 m

5 à 1000 LUX

de 15 s à 15 min

IP 44

Кутията съдържа
Безжичен датчик за 

движение

Този комплект е свързан аксесоар, който изисква монтиране на Valena Next с 
стартов комплект Netatmо и свързани жични продукти - контакт, ключ и/или 
микромодул за осветление.

Технически характеристики
Този продукт може да управлява до 20 
свързани продукта

Честота: 2.4 - 2.4835 GHz
Мощност: < 10 mW

Безжичен датчик за движение
0 648 75
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Не монтирайте все още датчика на стената. 
Монтажа ще бъде направен в стъпка 6.

Не слагайте все още батериите

Конфигуриране на безжичен датчик за движение

Натиснете главния сценариен безжичен ключ в средата, докато светлинния 
индикатор светне в зелено и тогава спрете да натискате. Индикаторите на 
инсталираните продукти ще светнат в зелено.

Свалете предния капак

2
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Светлинния индикатор на датчика 
ще примигне в зелено след което 
ще се изключи.

Ако индикатора на датчика мига зелено-зелено-червено, махнете батериите и 
преминете на стъпка 2.

Сложете батериите, като спазвате поляритета им
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Уверете се, че индикаторите на всички свързани жични продукти светят в 
зелено и не мигат.Ако не е така се върнете на стъпка 2 и после на стъпка 4.

Сдвояване на безжичен датчик за движение към свързан жичен 
продукт

За да сдвоите датчика със свързан жичен ключ отидете на стъпка 4.1.1
За да сдвоите датчика със свързан микромодул отидете на стъпка 4.2.1
За да сдвоите датчика със свързан контакт отидете на стъпка 4.3.1

Стъпка А: Натиснете и задръжте «ON» бутона на датчика който искате да сдвоите и 
почукайте три пъти върху жичния ключ който искате да контролирате.

Стъпка B: Светлинните индикатори на двата продукта ще примигнат бързо в синьо.

Стъпка C: Светлинният индикатор на двата продукта за кратко ще светне в синьо без 
да примигва

Стъпка D: Индикаторът на жичния ключ ще светне в зелено, а индикаторът на 
безжичния датчик ще се изключи. Сдвояването е успешно.

4

4.1.1 Сдвояване на безжичен датчик за движение със свързан жичен 
ключ за осветление
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Натиснете бутоните «вкл.» и изкл.» на безжичния 
датчик за да проверите дали е свързан към желания от 
вас свързан жичен ключ. Ако не е така преминете към 
4.1.1.

4.2.1 Сдвояване на безжичен датчик за движение и свързан 
микромодул за осветление

Стъпка А: Натиснете и задръжте «ON» бутона на датчика който искате да сдвоите и 
почукайте три пъти върху свързания микромодул който искате да контролирате.

Стъпка B: Светлинните индикатори на двата продукта ще примигнат бързо в синьо.

Стъпка C: Светлинният индикатор на двата продукта за кратко ще светне в синьо без 
да примигва

Стъпка D: Индикаторът на свързания микромодул ще светне в зелено, а индикаторът 
на безжичния датчик ще се изключи. Сдвояването е успешно.

4.1.2 Проверка на сдвояването

5
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4.3.1 Сдвояване на безжичен датчик за движение и свързан контакт

Стъпка А: Натиснете и задръжте «ON» бутона на датчика който искате да сдвоите и 
почукайте три пъти върху контакта който искате да контролирате.

Стъпка B: Светлинните индикатори на двата продукта ще

примигнат бързо в синьо.

Стъпка C: Светлинният индикатор на двата продукта за

кратко ще светне в синьо без да примигва

Стъпка D: Индикаторът на контакта ще светне в зелено,

а индикаторът на безжичния датчик ще се изключи. Сдвояването е успешно.

Натиснете бутоните «вкл.» и изкл.» на безжичния 
датчик за да проверите дали е свързан към желаното 
от вас осветително тяло. Ако не е така преминете към 
4.2.1.

4.2.2 Проверка на сдвояването

6



Сдвояване с повече от един продукт

Може да сдвоите безжичния датчик за движение с няколко свързани жични продукта 
повтаряйки стъпка 4.

Завършване на програмирането

За да завършите програмирането, натиснете за кратко главния безжичен ключ в 
средата. Всички светлинни индикатори на продуктите ви, ще угаснат.
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 60 mm

Ø 3,5 mm maxi

Ø 6,5 mm

2,5

10m 60

6

10m 6

Забранено за монтаж

Монтиране на датчика

За максимално добри резултати препоръчваме монтирането на безжичния датчик за 
движение да е на височина 2,50 м от земята/пода.
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Pour augmenter la durée pendant 
laquelle le produit associé reste 
allumé (ex. : lumière), tournez la vis 
(potentiomètre) dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

Настройки на датчика за движение

Време закъснение

Светлочувствителност

Чувствителност на движение

8.1 Настройка на време закъснението

9

Фабричната настройка е следната:

15 секунди време закъснение след активиране

1000lx светлочуствителност

8 метра чувствителност

Ако желаете да промените 
тези настройки следвайте 
указанията:



8.2 Настройка на светлочувствителността

8.3 Настройка на чувствителността за движение

Ако желаете датчика да работи само през нощта, завъртете потенциометъра наляво 
(обратно на часовниковата стрелка).

Ако желаете да намалите чувствителността на датчика, завъртете потенциометъра 
наляво (обратно на часовниковата стрелка). Така ще намалите разстоянието на което 
датчика засича движение.
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Легранд България, София 1766, Бизнес Парк София, сгр 7А, www.legrand.bg

www.legrand.bg

Сложете предния капак

Можете да добавите продукти към свързаната инсталация, като спазвате 
инструкциите:

-- на приложението Legrand Home+Control (Настройки/ раздел Добавяне на нов 
продукт)

-- или инструкцията за употреба на legrand.fr

11
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Мигаща червена 
светлина: слаби 
батерии (*)

(*) Живот на батериите 2 години при 
50 включвания на денонощие с време 
закъснение 3 минути

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

Смяна на батериите


