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Tento přístroj vyžaduje abyste nejdříve zakoupili a nainstalovali připojený startovací kit 
«... with Netatmo».

Obsah balení

 Bezpečnostní pokyny
Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz 
elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek 
instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí 
otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu 
všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

«Připojená» mobilní zásuvka

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

16 A - 230 V~
3680 W max

Než začnete

«Připojená» mobilní zásuvka
0 648 87

x 1 x 1  
nebo více

 A
A/NEBO

x 1  
nebo více

Tlačítko ON/OFF a 
indikační LED

Pro ovládání mobilní zásuvky používejte pouze následující přístroje:

Bezdrátové spínače pro všechna místa odkud chceme zásuvku 
ovládat (nejsou součástí balení)«Připojená» mobilní 

zásuvka



Konfigurace «připojené» mobilní zásuvky

Stiskněte a držte střed bezdrátového ovládače scénářů «doma/mimo 
domov»
dokud se LED se nerozsvítí zeleně, pak uvolněte LED zhasne
*(není součástí balení)

Mobilní zásuvku zapojte do 
zásuvky

LED na tlačítku ON/OFF «připojené» mobilní zásuvky se rozsvítí červeně. Stiskněte 
tlačítko dokud se nerozbliká zeleně, čekejte dokud se nerozsvítí trvale zeleně: konfigurace 
je hotová.

Krátce stiskněte ovládač scénářů «doma/mimo 
domov» k dokončení instalace.
LED na mobilní zásuvce zhasne.
Otevřete aplikaci Legrand Home + Control a 
postupujte podle instrukcí.

*

*
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Legrand - technická podpora tel.:246 007 607
e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

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

www.legrand.cz

3


