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QUICK HOME CONNECT
Egyszerű megoldás, a gyakori világítási és redőnyvezérlési igényekre
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Mivel párosítható a vezeték nélküli 
kapcsoló?
• Forgatógombos dimmer
• Nyomógombos dimmer
• Intelligens kapcsoló
• Redőnyvezérlő
• Mikromodulok (fényerőszabályzó, 

kapcsoló vagy redőnyvezérlő)

Korlátozások
Nem keverhetjük a 2 csatornás vezeték nélküli 
kapcsolót úgy, hogy pl. az 1. nyomógomb vezérli az 
A és a B gombot, a 2. nyomógomb pedig a B és a C 
gombot (ebben az esetben ugyanazt a Wiser B 
kapcsolót vezérli az 1. és a 2. FLS nyomógomb is). 
Ez NEM megengedett)

Vez.nélk.kapcs.

Vez.nélk.
kapcs.

2 csat.
Vez.nélk.
kapcs.

Hogyan használható?
1 csatornás mód (teli billentyűvel)
• 1 eszköz váltókapcsolójaként
• Több azonos eszköz központi 

kapcsolójaként (pl. központi 
redőnyvezérlőként)

• Vegyes funkciók központi 
kapcsolójaként (pl. redőny és 
világítás)

2 csatornás mód (dupla billentyűvel)
• 2 eszköz dupla váltókapcsolójaként
• Több azonos eszköz dupla központi 

kapcsolójaként (pl. 2 db központi 
redőnyvezérlőként)

• Vegyes funkciók dupla központi 
kapcsolójaként (pl. redőny és 
világítás)

Quick Home Connect felhasználási módok



Vezeték nélküli kapcsoló – 1 csatornásról 2 csatornásra átváltás menete

(gyárilag) 
1 csatornás a 

készülék

A készülék 
2 csatornás 

állapotra váltott
Nyomjuk meg egyszerre a 

jobb felső és a bal alsó 
mikrokapcsolókat és tartsuk 
lenyomva azokat 10 mp-ig!

A készülék 2 
csatornás módon 

használható

A billentyűt cseréje 
duplára 

(a csomag tartozéka)

Quick Home Connect – a távirányító konfigurálása
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Quick Home Connect párosítás

……

Wiser kapcsoló
Wiser kapcsoló

5x megnyomni

5x megnyomni

Vez.nélk.kapcs

……

Zöld LED villog az eszközpárosításáig 
vagy az időtúllépésig.

Zöld LED villog az eszközpárosításáig 
vagy az időtúllépésig.

Wiser kapcsoló

Wiser kapcsoló párosítva a 
vez.nélk. kapcsolóhoz és a 
továbbiakban arról vezérelhető

Vez.nélk.kapcsVez.nélk.kapcs

Fontos tudnivaló:
 A Wiser készülék felső kapcsolójának 

5x megnyomása után a jelző LED 
zölden kezd villogni, amíg meg nem 
történik a párosítása a vezeték 
nélküli kapcsolóhoz, vagy amíg a 
párosítás idő le nem jár.

 A sikeres párosítás után a visszajelző 
LED abbahagyja a villogást, ám 
előtte a párosított készülék 
tesztkapcsolásokat végez.

 Eszközpárosításkor, a „hálózathoz” 
való csatlakozás sikertelensége 
esetén, a LED egyszínű 
narancssárgán világít.

1 A párosítást a vezeték nélküli kapcsolón kell kezdeni!

2 A Wiser kapcsoló hozzápárosítása a vezeték nélküli kapcsolóhoz

vagy Wiser 
mikromodul

vagy Wiser 
mikromodul

vagy Wiser 
mikromodul

Ha nem sikerült a párosítás, akkor végezze el a 
gyári visszaállítást, és kezdje újra.
Gyári visszaállítás: Nyomja meg 3x a felső
nyomógombot, majd a 4. megnyomással tartsa a 
nyomógombot 10 másodpercig nyomva, amíg a 
LED pirosan villogni nem kezd. Amikor a piros 
villogás megjelenik, engedje el. Néhány 
másodperc múlva a készülék visszaáll 
alapállapotba. 

Készülék resetelése

3 Minden további eszköz hozzáadása a 2. pont megismétlésével történik! 
Amennyiben nem kívánunk több eszközt párosítani, várjunk kb. fél percet, míg 
a párosítási folyamat automatikusan lezárul!


