Ovládání

Žárovka - montáž a nastavení / jak na to?
Montáž

Přiřazení k ovladačům.

stávající vypínač

800615

551125

VNE S

NY

BA

RE

CE

Našroubujte
bezdrátovou
žárovku.

Nastavení
Přiřazení k systémovým prvkům.

RF

adresa žárovky

Vytápění

viz. obr. 1

Název příslušného prvku
Zvolíte typ zařízení

iNELS Home Control

viz. obr. 3

Následné potvrzení „Uložit“

Světla

GRATULUJEME!
Zařízení je připraveno k užívání!

Chytrá RF
krabička

nebo

RF KEY
- 1 stisk

Zvolíte místnost.

Kamery

Aplikace iNELS Home Control
umožňuje stmívání osvětlení,
spínání spotřebičů, vytápění,
ovládání žaluzií a všech
zařízení připojených do
systému RF Control, včetně
IP kamer prostřednictvím
Chytré RF krabičky.

800615

Každá žárovka má svou adresu
(unikátní kód). Tuto vkládáte přímo
do aplikace iHC-MAIRF /
iHC-MIIRF nebo do dálkového
ovladače RF Pilot / dotykové
ovládací jednotky RF Touch.

Libovolné pojmenování zařízení
Vyberte požadovaný eLAN
Číslo prvku, uvedené na žárovce
viz. obr. 2

3x zapnout vypínač v intervalu cca 1 s (poslední poloha zapnuto)
= programovací režim - žárovka bliká po dobu 5 s, kdy čeká na
přiřazení ovladače.
Poslední nastavení žárovky je po 15 s. automaticky uloženo pro
ovládání stávajícím vypínačem.

RF

BEZDRÁTOVÁ
RGB LED ŽÁROVKA

V této obrazovce si jednoduše
nakonﬁgurujete zařízení.

Stiskněte „Konﬁ guraci“,
“,
poté na „Nastavení“a
jděte do záložky „Prvky“.

1.

PŘES CHYTRÝ TELEFON!

FUNKCE TLAČÍTEK
1/2/3) libovolně nastavená barva
4) regulace jasu
Kombinací tlačítka 3 a 2 se spustí akce „CIRKUS“.

E27

Vyšroubujte
původní
žárovku.

VAŠI DOMÁCNOST

RF KEY
< 0.5 s = ON/OFF
> 0.5 s = nastavení barvy

Vyměňte Vaše původní žárovky
za bezdrátově ovládané.

Konfigurace aplikace / jak na to?

DOKÁŽEME OVLÁDAT

obr. 1

obr. 2

obr. 3

Klima

Vymazání přiřazeného ovladače provedete 5x zapnutím
stávajícího vypínače (poslední poloha zapnuto - žárovka 5x
problikne).

Pro přidání dalších Prvků klikněte na „Přidat“ a zadejte
požadované údaje (Název prvku: Libovolný, Vyberte
eLAN, Vložte adresu prvku: viz. obr. 1, Typ prvku:
typové označení prvku - viz. obr. 2, Výberte ikonu: dle funkce
daného prvku viz. obr. 3, Vyberte místnost).
Stiskem na „Uložit“ vložíte prvek.

2.

RFWB-40/G
- 1 stisk

Žaluzie
iHC-MAIRF

iHC-MIIRF

800615
800615
0615
5
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