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Întrerupător inteligent fără fir cu variator 
 

Manual de utilizare 
 

 
 
 

P/N:67210806-LE0306 
 
 
 
 
Acest manual este doar de referință. Parametrii și funcțiile specifice ale produsului pot fi diferite. Vă 
rugăm să consultați produsul primit.  
 
Avertisment 
1. Asigurați-vă că ați întrerupt complet alimentarea cu energie electrică la întrerupătorul de perete pe 
care îl înlocuiți. 
2. Nu instalați întrerupătorul de perete cu mâinile ude sau stând pe suprafețe umede. 
3. A nu se folosi peste sarcina maximă. 
 
Montaj 
După cum este prezentat în schema de mai jos, introduceți firele în orificiile terminale corespunzătoare 
și fixați-le. Apoi demontați panoul, fixați întrerupătorul în cutia de perete cu două șuruburi și acoperiți 
panoul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La alte modele este posibil ca pozițiile terminalelor să nu fie aceleași; urmați indicatorul de pe produs 
pentru conectarea firelor. 
 
 
Funcționare 
1. Întrerupătoare tip buton cu variator: 
 

 Nivel variator 
Nivel 0-9 
Nivel 0: întuneric maxim 
Nivel 9: lumină maximă 

 Buton 
Apăsare: aprindere/stingere 
În sensul acelor de ceasornic: creștere 
În sens invers acelor de ceasornic: 
diminuare 

 
 
 



 

2 

2. Întrerupătoare tip panou tactil cu variator: 
La întrerupătoarele tip panou tactil cu variator, tasta de pornire se folosește pentru a aprinde și stinge 
lumina, butonul de creștere se folosește pentru a crește nivelul luminii (când lumina este stinsă, 
aceasta se va aprinde), iar butonul de diminuare se folosește pentru a diminua nivelul luminii (când 
lumina este deja la cel mai scăzut nivel, aceasta se va stinge). 
 
Adăugarea dispozitivului în aplicație 
1. Descărcați aplicația Smart Life: Scanați cod QR de mai jos sau căutați „Smart Life” în APP Store sau 
Google Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pregătiri înainte de a începe: 
La întrerupătoarele WiFi este necesar un router WiFi conectabil în rețea, întrerupătoarele WiFi acceptă 
numai WiFi 2,4 GHz. 
La întrerupătoarele ZigBee este necesar un gateway ZigBee, care trebuie configurat. 
3. Porniți alimentarea la întrerupătorul de perete, apoi apăsați și țineți apăsat butonul (timp de 
aproximativ 5 secunde la întrerupătoarele WiFi / 10 secunde la întrerupătoarele ZigBee) până când 
LED-ul wireless clipește pentru a intra în modul de împerechere. 
4. Deschideți aplicația „Smart Life”, pagina de pornire, apăsați pictograma „+” din dreapta sus pentru 
adăugare manuală. Apoi apăsați pe Electrical>>Switch (Selectați tipul adecvat de întrerupător). Urmați 
indicațiile din interfața aplicației. 
La întrerupătoarele ZigBee, puteți, de asemenea, să intrați mai întâi în interfața gateway-ului ZigBee și 
să selectați „Add subdevice” (Adăugare subdispozitiv) pentru adăugare. 
5. Operarea inteligentă a dispozitivului: în interfața aplicației, faceți clic pe „Smart” (Inteligent) din 
partea de jos, apoi selectați opțiunile „Tap-to-Run” (Atinge pentru a rula) sau „Automation” 
(Automatizare); urmați instrucțiunile din interior pentru setări inteligente pentru dispozitiv. 
 
Conectare la Servicii de Voce 
Consultați ghidul din aplicație; mai jos sunt prezentați pașii: 
First page> > Me> >More services> >Voice Services  
(Prima pagină> >Eu >> Mai multe servicii> >Servicii de voce) 
Faceți clic pe pictograma difuzor inteligent corespunzătoare și urmați instrucțiunile pentru a configura 
dispozitivul corespunzător. 
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Certificat calificat 
 
Model: ___________________________ 
Inspector: _________________________ 
Data: _____________________________ 
 

 
 

Card de garanție 
 
Nume: ___________________________ 
Contact: __________________________ 
Emis: _____________________________ 
 

 


