Vezeték nélküli mozgásérzékelő
0 648 75

Távolítsa el az előlapot

Ez a termék egy intelligens kiegészítő termék, amelyhez szükséges a «with Netatmo»
termékcsaládhoz tartozó kezdő szett megvásárlása és beüzemelése, továbbá a «wtih
Netatmo» termékcsalád intelligens termékek egyikének (csatlakozó aljzat, mikromodul,
fényerőszabályzó kapcsoló) megvásárlása és beüzemelése.

Még ne helyezze be az elemeket



Csomag tartalma

Vezeték nélküli mozgásérzékelő

x1


Még ne helyezze fel végleges helyére a terméket. A telepítés a 6. lépéssel fejeződik be.



2 db AA típusú elem

A vezeték nélküli mozgásérzékelő beüzemelésének első lépései
Specifikációk

Tartsa lenyomva a vezeték nélküli főkapcsolót középen, amíg a jelzőfény fel nem villan
röviden a kapcsolón

Az értékelő max. 20 darab intelligens
eszközt tud vezérelni a «with Netatmo
« termékcsaládból: csatlakozó aljzat,
kábelkivezető,
mikromodul,
vagy
fényerőszabályzó kapcsoló

2 x AA - 1,5 V
+ 5° C / + 45° C

PIR
2-8m

de 15 s à 15 min
IP

44

LE11418AA

5 à 1000 LUX
Frekvenciasáv: 2.4 - 2.4835 GHz
Teljesítmény: < 10 mW
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A vezeték nélküli mozgásérzékelő párosítása vezetékes eszközhöz.

Helyezze be az elemeket a mozgásérzékelőbe.

Győződjön meg arról, hogy a vezetékes termékek jelzőfényei zöldek és nem villognak. Ha nem, akkor térjen vissza a 2. lépésre, majd a 4. lépésre.





Ha vezeték nélküli mozgásérzékelőt egy intelligens kapcsolóval társít, folytassa a 4.1.1
lépéssel
Ha a vezeték nélküli mozgásérzékelőt egy intelligens mikromodullal társít folytassa a 4.2.1
lépéssel
Ha a vezeték nélküli mozgásérzékelőt egy intelligens csatlakozó aljzathoz társít, folytassa
a 4.3.1 lépéssel

4.1.1. Vezeték nélküli mozgásérzékelőt egy intelligens kapcsolóval társít:


D

A
C



B

A mozgásérzékelő jelzőfénye zölden
villogni kezd, majd kialszik.
1 lépés: Nyomja meg az ON gombot a párosítani kívánt vezeték nélküli mozgásérzékelőn,
miközben háromszor koppintson rá a vezérelni kívánt villanykapcsolóra.
2 lépés: A két termék jelzőfényei gyorsan kéken felvillannak (3x, 4x)
3 lépés: A két termék jelzőfényei rövid ideig kéken világítanak majd kialszanak
4 lépés: a vezetékes termék fénye ismét zöldre vált, és a vezeték nélküli mozgásérzékelő
fénye kialszik. A párosítás sikeres volt.

Megjegyzés: Amennyiben a jelzőfény zöld villogás után pirosan is felvillan, vegye ki
az elemeket és ismételje meg a folyamatot a második lépéstől.
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4.1.2 Ellenőrizze a megfelelő párosítást

4.1.2 Ellenőrizze a megfelelő párosítást

Nyomja meg a vezeték nélküli mozgásérzékelő BE és KI
gombjait annak ellenőrzéséhez, hogy a lámpa megfelelően
világít-e. Ha nem, térjen vissza a 4.1.1 lépéshez.

4.2.1 Vezeték nélküli mozgásérzékelő párosítása intelligens mikromodullal
C

A

Nyomja meg a vezeték nélküli mozgásérzékelő BE és KI
gombjait annak ellenőrzéséhez, hogy a lámpa megfelelően
világít-e. Ha nem, térjen vissza a 4.1.1 lépéshez

4.3.1 Vezeték
nélküli
csatlakozóaljzattal

mozgásérzékelőt

A

társítása

C

intelligens
D

B

B
D
1 lépés: Nyomja meg az ON gombot a párosítani kívánt vezeték nélküli mozgásérzékelőn,
miközben háromszor koppintson rá a vezérelni kívánt mikromodulra.

1 lépés: Nyomja meg az ON gombot a párosítani kívánt vezeték nélküli mozgásérzékelőn,
miközben háromszor koppintson rá a vezérelni kívánt csatlakozó aljzatra.
2 lépés: A két termék jelzőfényei gyorsan kéken felvillannak (3x, 4x)

2 lépés: A két termék jelzőfényei gyorsan kéken felvillannak (3x, 4x)

3 lépés: A két termék jelzőfényei rövid ideig kéken világítanak majd kialszanak

3 lépés: A két termék jelzőfényei rövid ideig kéken világítanak majd kialszanak

4 lépés: a vezetékes termék fénye ismét zöldre vált, és a vezeték nélküli mozgásérzékelő
fénye kialszik. A párosítás sikeres volt.

4 lépés: a vezetékes termék fénye ismét zöldre vált, és a vezeték nélküli mozgásérzékelő
fénye kialszik. A párosítás sikeres volt.
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Többszörös párosítás
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Elhelyezési tanácsok

Több intelligens csatlakozó aljzatot, kapcsolót, mikromodult társíthat a mozgásérzékelőhöz, a 4 lépés megismétlésével.

Beállítás befejezése

Mozgásérzékelő rögzítése
Az optimális használat érdekében a mozgásérzékelőt körülbelül 2,50 m magasságban kell
elhelyezni.
A telepítés befejezéséhez
röviden nyomja meg a vezeték nélküli főkapcsolót közepen
A termékek összes jelzőfénye kikapcsol.
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8.2 Fényérzékenység beállítása

Mozgásérzékelő beállítása
Alapértelmezés szerint a mozgásérzékelő minimális késleltetésre (15 másodperc),
maximális fényérzékenységre (1000 lux) és maximális érzékelő érzékenységre
(8 méter) van beállítva. Ha
módosítani szeretné ezeket
a beállításokat, kövesse az
alábbi lépéseket.

Annak érdekében, hogy az érzékelő csak sötétben érzékeljen, forgassa el a potenciométert
az óramutató járásával ellentétes irányban.

Késleltetés
Környezeti fényérzékenység
Mozgás érzékenység

8.3 Állítsa be a mozgásérzékelő érzékenységét

8.1 Késleltetés beállítása
Ha meg akarja hosszabbítani a
kapcsolódó termék BE állapotát
(pl. Világítás), forgassa el a
potenciométert az óramutató
járásával megegyező irányba.

A mozgásérzékelő érzékenységének csökkentése érdekében forgassa el a potenciométert
az óramutató járásával ellentétes irányban. Az érzékelés rövidebb távolságban történik
ezáltal.
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Elemcsere

Helyezze vissza az előlapot


















A meglévő rendszer további intelligens termékkel való bővítéséhez, keresse fel az alábbi
forrásokat:
- a Legrand Home + Control alkalmazásban (Beállítások / Új termék hozzáadása menüpont)
- vagy olvassa el a felhasználói kézikönyvet a legrand.fr oldalon
Piros jelzőfény: alacsony töltöttségi szint (*)

(*) Az akkumulátor élettartama 2 év, napi
50 érzékelés esetén, 3 perc késleltetéssel

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
www.legrand.hu
LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország www.legrand.hu

Alulírott

Legrand

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.
A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com
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