
Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW
Pracovní teplota: +5°C - +45°C

Povrchová instalační krabice 
1násobná s membránovými 
průchodkami Ovládací mechanismus

Krytka

Bezdrátový spínač ON/OFF včetně baterií

Tento přístroj ovládá pouze «...with Netatmo» spínače (s možností stmívání), 
mikromoduly, spínané zásuvky a kabelové výstupy.

Legrand - technická podpora; tel.:246 007 607 
e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz; www.legrand.cz
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Obsah balení

Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat startovací kit «...with Netatmo».

PlexoTM - Bezdrátový spínač (venkovní)
0 697 94



Nepřipojujte napájení. Jedná se beznapěťový kontakt, přístroj je 
napájen baterií.

 Připevněte krabici na zeď, instalujte membránové průchodky a krytku.
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 Začněte s konfigurací instalovaných přístrojů:

  Indikační LED na drátových přístrojích které jsou připojeny na silovou kabeláž se 
jedna po druhé rozsvítí zeleně.

3

 Vezměte bezdrátový ovládač scénářů «doma/mimo domov» co nejblíže
k Wi-Fi bráně a stiskněte střed klapky dokud ze indikační LED krátce zeleně nerozsvítí, 
pak stisk uvolněte.



Odstraňte ochranný 
proužek baterie na
každém bezdrátovém 
ovládači

Krátce stiskněte tlačítko na rozhraní pro jeho aktivaci. 
Indikační LED krátce zeleně zabliká a pak zhasne.

nebo

Zatím neinstalujte bezdrát. spínač ani ovládací mechanismus do krabice. Instalace bude 
dokončena v krocích 6 a 7.

Ujistěte se že LED na drátových přístrojích svítí zeleně a neblikají. Pokud 
tomu tak není jděte zpět na krok 1.

   Připravte bezdrátový ovládač:

   Spárujte bezdrátový spínač

   Jak spárovat bezdrátový spínač?

S bezdrátovým spínačem můžete ovládat 
pouze jeden z drátových přístrojů 
uvedených výše.

Bezdrátový spínač ovládá následující přístroje: 
spínače s možností stmívání, mikromoduly, 
spínané zásuvky a kabelové výstupy «...with 
Netatmo».
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   Párování bezdrátového spínače se spínačem (s možností stmívání)

A   Stiskněte tlačítko na bezdrátovém spínači a třikrát s ním poťukejte na drátový 
přístroj který chcete spárovat.

B  LED na obou přístrojích zablikají modře.

C  LED na obou přístrojích přestanou blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na 
drátových přístrojích opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. 
Párování bylo úspěšné.

A   Stiskněte tlačítko na bezdrátovém spínači a třikrát s ním poťukejte na drátový 
přístroj který chcete spárovat.

B   LED na obou přístrojích zablikají modře.

C  LED na obou přístrojích přestanou blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na 
drátových přístrojích opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. 
Párování bylo úspěšné..

   Spárujte bezdrátový spínač (pokračování)

  Párování bezdrátového spínače s mikromodulem
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   Párujte bezdrátový spínač (pokračování)

   Párování bezdrátového spínače se spínanou zásuvkou.

A   Stiskněte a držte bezdrátový spínač který chcete párovat. Současně třikrát poťukejte 
poklepejte na spínanou zásuvku kterou chcete ovládat.

B  Indikační LED na obou přístrojích se rozbliká modře.

C  LED na obou přístrojích přestane blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na 
drátovém přístroji opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. 
Párování bylo úspěšné.
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  Kabeláž

Mód spínače

   Celou sestavu 
(bezdrátový 
spínač a ovládací 
mechanismus) 
instalujte do instalační 
krabice. 

   Osaďte krytku
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CR 2032

3 V baterie

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Níže podepsaný, 

Legrand
prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované

v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.
Plný text tohoto EU prohlášení

je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com

Výměna baterie

Pro párování bezdrátového spínače následujte též instrukce:

-v instalačním návodu startovacího kitu

-v aplikaci Legrand Home + Control

-v návodech na www.legrand.cz


