Não opere quando o interruptor é
conectado com eletricidade. O uso
ou instalação inadequada pode levar
a perda ou perda de pobreza. Peça ao
técnico profissional para instalar os
dispositivos.

INSTALação

1. O diagrama de conexão como mostrado abaixo
(requer 10 segundos para o painel ser ativado depois
que a linha de energia estiver vinculada.

AVISO LEGAL

• Por favor, confirme a carga de lâmpadas antes da
instalação, não nos responsabilizamos se é um
dano devido a uma carga excessiva.
• Aviso legal: Nós não nos responsabilizamos por
casualidade por conexão de linha imprópria. Se
atualizar o produto em software, você pode
entrar em contato com nossa empresa, a
empresa reserva-se o direito de avaliar o
regulamento

iThink

1 Interruptor Táctil
(iZWCST1)
PREFÁCIO
Obrigado por usar o nosso interruptor de parede. O
que adota a tecnologia Z-Wave, e é compatível com
todos os dispositivos de Z-Wave. Cada um pode ser
considerado como a estação de repetição de sinal.
Além disso, ele pode se formar em rede movel e gerar
várias rotas.
ESPECIFICAÇÕES
Número do item: iZWCST1
Tensão: AC100V-240V 50 / 60Hz
Carga de energia: 1. AC110V-120V L1=10-300W
2. AC220V-240V L1<10-400W
Tecnologia de telecomunicações: Frequência ZWave: 868.4Mhz / 908.42Mhz / 921.4Mhz

2. Adicionar/Remover Dispositivo
Troque o controlador para o modo de adição /
remoção (consulte o manual do utilizador do
controlelr), botão de adição / remoção; Botão
ligar / desligar; Botão de toque no painel: 3 vezes.
Atenção: quando o dispositivo na operação de adição /
remoção, sugere-se que mantenha o dispositivo com o
controlador inferior a 1 metro. As duas lâmpadas de grupo
devem estar antes da adição / remoção. Repita o passo se
falharam adicionar / remover.

Leia o manual do controlador / gateway para ver
como adicionar / remover dispositivos. A regra geral é
que quando os dispositivos do controlador / gateway
dão um sinal para adicionar / re-mover o dispositivo, o
dispositivo precisa responder um sinal como uma
resposta.
PARA O INTERRUPTOR DE TRABALHANDO ESTABILIDADE, ESTA
UNIDAD EXIGE UMA CARGA ADEQUADA SER CONECTADA A L1
OU USAR POR PASSO COMO MOSTADO NO DIAGRAMA ACIMA.

