
Честота : 2,4 - 2,4835 Ghz
ЮМощност : < 100 mW
Температура на експлоатация: +5°C - +45°C

Кутия за открит монтаж

Управляващ механизъм

Капаче за 
управляващия 
механизъм

Вкл./Изкл. безжичен модул с батерия 
(батерията е включена)

Този комплект управлява само продукти с Netatmо - свързани жични ел.
контакти, ключове за осветление (с опция димиране) и/или микромодули за 
осветление

Легранд България, София 1766, Бизнес Парк София, сгр 7А, www.legrand.bg

www.legrand.bg

<p
><

st
ro

ng
><

sp
an

 

Кутията съдържа

Този комплект е свързан аксесоар, който изисква монтиране на Plexo с стартов 
комплект Netatmо, свързани жични ел.контакти, ключове за осветление и/или 
микромодули за осветление

PlexoTM - Безжичен ключ открит монтаж
0 697 94



Не свързвайте продукта към електрическата мрежа.

 Монтирайте кутията на стената и след това прилежащите аксесоари
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 Конфигуриране на продукта

  Индикаторите на продуктите, които сте опроводили ще светнат в зелено
един по един.
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 Доближете главния сценариен безжичен ключ близо до gateway с контакт и 
го натиснете в средата, докато светлинния индикатор светне в зелено
и тогава спрете да натискате.



Отстранете 
предпазната лента от 
батерията

Натиснете за кратко бутона на безжичния модул. 
Индикатора ще примигне в зелено, след което ще 
се изключи.

или

Все още не монтирайте безжичния модул в кутията. Монтажа ще се извърши в 
стъпки 6 и 7.

Уверете се, че индикатори на свързаните жични продукти светят постоянно в 
зелени и не мигат.Ако не е така отново преминете на стъпка 1.

   Подгответе безжичния модул

   Сдвояване на безжичия модул

   Как да сдвоите безжичния модул?

С безжичния механизъм за открит монтаж, 
може да управлявате само един свързан 
продукт. Ключ или микромодул или 
контакт или кабелен изход.

Този продукт може да управлява само 
свързани жични ключове и микромодули 
за осветление, контакти и кабелни 
изходи(твърди връзки) с Netatmo.

4



   За да сдвоите безжичния модул към свързан жичен ключ.

A   Натиснете и задръжте бутона на безжичния модул който искате да сдвоите и 
почукайте три пъти върху жичния ключ който искате да контролирате.

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

C  Светлинният индикатор на двата продукта за кратко ще светне в синьо без да 
примигва,след което индикаторът на жичния продукт ще светне в зелено, а 
индикаторът на безжичния модул ще се изключи. Сдвояването е успешно.

A   Натиснете и задръжте бутона на безжичния модул който искате да сдвоите и 
почукайте три пъти върху микромодула който искате да контролирате.

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

C  Светлинният индикатор на двата продукта за кратко ще светне в синьо без 
да примигва,след което индикаторът на жичния продукт ще светне в зелено, 
а индикаторът на безжичния модул ще се изключи. Сдвояването е успешно..

   Сдвояване на безжичия модул (продължение)

  За да сдвоите безжичния модул към свързан жичен микромодул.
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   Сдвояване на безжичия модул (продължение)

   За да сдвоите безжичния модул към свързан електрически контакт.

A   Натиснете и задръжте бутона на безжичния модул който искате да сдвоите и 
почукайте три пъти върху контакта който искате да контролирате.

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

C  Светлинният индикатор на двата продукта за кратко ще светне в синьо без 
да примигва,след което индикаторът на жичния продукт ще светне в зелено, 
а индикаторът на безжичния модул ще се изключи. Сдвояването е успешно.
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  Инструкция за окабеляване

Режим ключ (Вкл./Икзл.)

   Монтирайте 
свързаните 
безжичен модул 
и управляващ 
механизъм в 
кутията.

   Сложете декоративното капаче.
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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 батерията

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

-- в инструкциите за употреба на стартовия комплект

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

-- или инструкцията за употреба на legrand.fr


