3. Miután felhelyezték a fém keretet az éritőkapcsoló hátuljába kössék be a vezetéket ügyelve a
helyes bekötésre, majd egy csavar segítségével rögzítsék a kábelt.

ELDTREND érintőkapcsoló szerelési útmutató
Termék információ:

A távirányítós kapcsoló beállítása és törlése

FONTOS: A kábelek rögzítése során figyelni kell arra, hogy minden kábelt a helyes fázisba
kössük be! A fázist csak az L-be kösse, mert ha máshova köti a termék tönkre megy.
Az ELDTREND érintőkapcsoló három elemből áll: üvegpanel, szürke rögzítő keret és érintőkapcsoló.

FONTOS: A váltókapcsoló esetén ügyeljünk arra, hogy a váltókapcsolónál a kábeleket közös
Fázisba kell bekötni, és csak azt a kapcsolót kössük be a kommunikál ponttal, amelyeket
együttesen használ. Többet NE terheljen egyszerre!
4. Miután bekötötte a kábelt, két csavar segítségével erősítse a szerelődobozhoz a kapcsolót.

Fázis feszültség
1. lámpa
2. lámpa
Váltókapcsoló esetén kommunikál a bekötés
WiFi-s kapcsoló és redőny kapcsoló esetén Nulla vezető

Kapcsoló magyarázat:
Egypólusú kapcsoló (101)
 Egy áramkört kapcsol fel és le
Csillárkapcsoló (105)
 Két áramkört kapcsol fel és le
Váltókapcsoló (106)
 Egy áramkört két helyről lehet fel és lekapcsolni
Kettes váltókapcsoló (106+6)  Két áramkört két helyről lehet fel és lekapcsolni
Nyomó, csengő nyomó (101N)  Egy áramkört kapcsol, elengedés után visszaáll alapállásba
Távirányítós kapcsoló
 Kapcsolóval és távirányítóval is egyaránt lehet kapcsolni a lámpát
Wifi-s kapcsoló
 Kapcsolóval és telefonos applikációval is lehet kapcsolni a lámpát
Redőny kapcsoló
 Kapcsolóval fel és le vezérli az elektromos redőnyt

FONTOS: Ne rögzítse túl erősen a csavart, mert a fém keret eldeformálódhat és nem fog
szépen rá feszülni az érintőpanel.

Termék szerelési útmutató

Beállítás:
Telefonja segítségével töltse le a Tuya, vagy Smartlife applikációt és kövesse az alkalmazás
utasításait.

a képen látható módon.

Törlés:
Érintse meg és tartsa nyomva a gombot az üveglapon körülbelül 10 másodpercig, amíg a LED
háttérvilágítása kétszer megváltoztatja a színét. A második színváltásnál azonnal elveheti az ujját az
üvegpanelről. Ha ezt a lépést megcsinálta, akkor a tanítás törlése sikeres volt.

6. Az érintőkapcsolón található kör jelzi a kapcsolás helyét. Lekapcsolt állapotban zöld színűen világít,
felkapcsolt állapotban pedig piros színűen.

Termék szétszerelési útmutató
Egy laposcsavar segítségével pattintsa ki az üvegpanel részt a képen látható módon (a lyukas
részhez illessze be a csavarhúzót, majd forgassa el enyhén).

7. Ha a bekötött lámpa villogni kezd a kábelezés után, kapcsolja ki a tápfeszültséget 5 másodpercig,
majd kapcsolja be újra. Ha még mindig nem működik, be kell kötni a dobozban található fehér
vagy sárga színű kiegészítő eszközt a Lámpa Fázisához és Nullához!

1. Mielőtt csatlakoztatná az áramot a kapcsolóhoz, ellenőrizze le az összeköttetést. Bekötés előtt le
kell kapcsolni az áramforrást.

2. Vegye ki az érintőkapcsolót a műanyag csomagolásából, majd a kapcsolóra hátulról helyezze rá a
szürke színű keretet a képen látható módon.

Törlés:
Tartsa nyomva körülbelül 5 másodpercig azt a számú gombot a távirányítón, amelyet szeretne törölni.

5. Ha felerősítette az érintőkapcsolót, először a panel felső oldalát felhelyezve pattintsa össze a kapcsolóval

Az ELDTREND érintőkapcsoló családhoz nem létezik kereszt váltókapcsoló. A váltókapcsolót lehet
erre a célra használni.
FONTOS: Váltókapcsoló esetén maximum 3 darabot lehet együttesen használni.
Kettes váltókapcsoló esetén maximum 2 darabot lehet együttesen használni.
Vegyes kapcsoló esetén maximum 1 darab kettes váltókapcsolót és 2 darab
váltókapcsolót lehet együttesen használni.

Beállítás:
Kapcsoljuk fel a lámpát, majd tartsa lenyomva az érintőpanelen lévő gombot körülbelül 5
másodpercig (eközben a lámpa le fog kapcsolni), amíg a LED háttérvilágítása megváltoztatja a színét.
Ilyenkor a lámpa újra felkapcsol. Ekkor vegye el az ujját a kapcsolóról.
Tartsa nyomva a távirányítón azt a számú gombot, amellyel a későbbiekben szeretné irányítani a
lámpát. Miközben nyomva tartja a távirányító gombát érintse meg kétszer az érintőkapcsolót (ekkora
a lámpa nem fog fel- és lekapcsolni). Ha ezt a lépést megcsinálta, akkor elveheti az ujját az
érintőkapcsolóról és a távirányítóról is.

A WiFi-s kapcsoló beállítása és törlése

Jelmagyarázat:
L L1 L2 B N -

Törlés:
Érintse meg és tartsa nyomva a gombot az üveglapon körülbelül 10 másodpercig, amíg a LED
háttérvilágítása kétszer megváltoztatja aszínét. A második színváltásnál azonnal elveheti az ujját az
üvegpanelről. Ha ezt a lépést megcsinálta, akkor a tanítás törlése sikeres volt.

Ha a szürke keretet szeretné leválasztani az érintőkapcsolóról, akkor a készülék hátoldalánál a
sarkoknál ki kell pattintani a keretet egy lapos csavarhúzóval.

A váltókapcsoló beállítása és törlése
Beállítás:
Érintse meg és tartsa lenyomva az üveglapon lévő gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a LED
háttérvilágítása megváltoztatja aszínét.
Érintse meg a másik kapcsolót. Amikor le- vagy felkapcsolja a lámpát akkor a tanítás sikeres volt.

Redőny kapcsoló

Kereszt váltókapcsoló (107) helyett

ELDTREND érintőkapcsoló bekötési rajz
Egypólusú kapcsoló (101)
Nyomó és csengő nyomó kapcsoló (101N)
Távirányítós egypólusú kapcsoló

Váltókapcsoló (106)

WiFi-s egypólusú kapcsoló
Kettes váltókapcsoló (106+6) és váltókapcsoló (106)

Csillárkapcsoló (105)
Dupla nyomó kapcsoló
Távirányítós csillárkapcsoló

Kettes váltókapcsoló (106+6)

WiFi-s csillárkapcsoló
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