Simplife SYT: RF433.92 MHz kapcsoló

Használati útmutató

Biztonsági előírás

Telepítés

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem
megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt
okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos,
kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Megjegyzés

Doboz tartalma: 1 db RF kapcsoló, 2 db CR2032-es
gombelem, 1 db használati útmutató, 2 db csavar

•

•

Funkció gombok és státuszjelző fény leírása
A kapcsoló üzemkész állapotát az érintőgomb kék fénye jelzi.
A kapcsoló az érintőgomb megnyomásakor pirosan világít.
Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a gombot.

•

Technikai jellemzők

•

Modell:

SYT-C01

Üzemi feszültség:

Kapcsolók/Csatornák száma:

DC 3.0V
2db CR2032, 3V gombelem
(a csomag tartalmazza)
1

Társítható vezérkapcsolók száma:

1

Vezeték nélküli kapcsolat típusa:

RF433,92 MHz

Energiafogyasztás (készenlét):
Energiafogyasztás
(kommunikáció):
Környezeti hőmérséklet
tartomány:
Kódolás típusa:

>1uA

Moduláció:

ASK (Amplitude-shift keying)

Burkolat anyaga:

edzett üveg, égésálló ABS

Méret:

86*86*15mm

Választható színek:

fehér, fekete

Minőségi tanúsítványok:

CE, RoHS

Garancia:

1 év

Áramforrás:

•

•

>10mW
-10ᵒC - +70ᵒC
EV1527 tanuló kód

Beüzemelés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze
ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása
balesethez, vagy a termék megrongálódásához
vezethet.
Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a
termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek
megfelel.
Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a
fogyasztót vezérlő kapcsoló, amihez az SYT típusú
kapcsolót társítani kívánja, kompatibilis jelen
eszközzel.
Beüzemelés előtt győződjön meg arról, hogy a
fogyasztót vezérlő kapcsoló, amihez az SYT típusú
kapcsolót társítani kívánja megfelelően és
biztonságosan üzemel.
Ha a beüzemeléssel kapcsolatban nincs
tapasztalata,
kérjük
forduljon
szakképzett
segítséghez.
Beüzemelés után győződjön meg arról, hogy a
termék a használati útmutatóban leírtak szerint
megfelelően működik.

1. lépés
•

•

Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a
kapcsoló hátlapján található rögzítési pontokhoz
(ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
A csavarok segítségével feszesen rögzítse a
falfelülethez a kapcsoló hátlapját. Amennyiben az
eszközhöz mellékelt csavarokkal a rögzítés nem
lehetséges,
kérjük
forduljon
szakképzett
segítséghez.

2. lépés:
•

•

Helyezze a 2 db CR2032-es, 3V-os gombelemet a
termék elemtartó foglalatába. Amennyiben
megfelelően helyezte be az elemeket, akkor a
kapcsoló üzemkész állapotba kerül, melyet a
kapcsológomb kék fénye jelez.
Pattintsa a termék előlapját a hátlapra.

Eszköz csatlakoztatása WS-EUL vezér kapcsolóhoz
•

•

•

•

Váltsa a WS-EUL kapcsolót RF-es csatlakozási
üzemmódba. Ehhez a kapcsolón tartsa lenyomva
balról az első érintőgombot 10 másodpercig, amíg
egy rövid sípoló hangot nem ad.
A csatlakoztatáshoz nyomja meg az SYT kapcsoló
érintőgombját. Amennyiben a csatlakozás sikeres
volt, a WS-EUL kapcsoló egy újabb rövid sípoló
hangot ad.
Ezután az WS-EUL kapcsolón a használati
útmutatóban foglaltak szerint el kell végezni a
termék összekapcsolását a Smart Life™
applikációval.
Ha az SYT kapcsolót fel- illetve lekapcsolja, a WSEUL kapcsoló állapota is változik a Smart Life™
applikációban

Eszköz leválasztása WS-EUL vezér kapcsolóról.
•

•

•

Váltsa a WS-EUL kapcsolót RF-es csatlakozási
üzemmódba. Ehhez a kapcsolón tartsa lenyomva
balról az első érintőgombot 10 másodpercig, amíg
egy rövid sípoló hangot nem ad.
A csatlakoztatáshoz nyomja meg az SYT kapcsoló
érintőgombját. Amennyiben a leválasztás sikeres
volt, a WS-EUL kapcsoló egy újabb rövid sípoló
hangot ad.
Ezután az WS-EUL kapcsolón a használati
útmutatóban foglaltak szerint el kell végezni a
termék összekapcsolását a Smart Life™
applikációval.

