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WDE002906, WDE002924

3 Sätt in modulen i ramen framifrån och se till att den 
klickar på plats.

4 Montera enheten på fästplattan och se till att den är 
ordentligt fastsatt.

Montering med hjälp av självhäftande plattor    
• Fäst de självhäftande plattorna på fästplattans 

baksida.
• Montera enheten på ytan.

Montering med självhäftande silverfolie              

Fäst de självhäftande plattorna på fästplattan.

• Klistra den självhäftande silverfolien jämnt på ytan 
och undvik att vecka folien.

• Montera enheten på den självhäftande silverfolien.

Byte av batteri
• Vid låg batterinivå (< 10%) blinkar 

statuslampan rött en gång när en tryckknapp 
trycks in.

• Ta inte bort modulen från ramen. Batteriet kan 
bytas ut när modulen och ramen är monterade.

• Destruera förbrukade batterier enligt gällande 
föreskrifter.

Ställa in enheten 
Ansluta till                                           
Wiser Gateway

Tryck kort (<0,5s) på tryckknappen 3 gånger för att 
ansluta till ett tillgängligt Zigbee-nätverk. Statuslysdioden 
blinkar gult och blir sedan grön när anslutningen till 
Zigbee-nätverket har slutförts.
Återställa enheten                                           

Tryck kort (<0,5s) på tryckknappen 3 gånger och tryck 
sedan på och håll in tryckknappen (>10s). Statuslampan 
blinkar rött. Släpp sedan tryckknappen. Statuslampan 
upphör att blinka när enheten har återställts.
Enheten startas om och blinkar grönt i några sekunder. 
Efter återställningen släcks lysdioden för att spara 
batteriet.

När enheten har återställts raderas alla program-
merings- och nätverksdata.

Felsökning
Se systemets användarhandbok.

Teknisk data

Batteri CR2032

Batteriets livslängd Upp till 5 år (beroende på 
användningsförhållanden 
och batteriets kvalitet)

IP-klass IP20

Frekvensområde 2405 - 2480 MHz

Max. överförd radio-
frekvenseffekt

<10 mW

Räckvidd 100 m öppet utrymme

Driftstemperatur -5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet 10 % till 95 %

Certifiering Zigbee 3.0

Destruera apparaten separerat 
från  hushållsavfall och på en officiell 
insamlingsplats. Professionell återvinning 
skyddar människor och miljö mot de negativa 
effekter som annars kan uppstå.

Varumärken
• Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider 

Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
• Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör 

Zigbee Alliance.
• Apple ® and App Store ® är registrerade varumärken 

som tillhör Apple Inc.
• Google Play ™  Store och Android ™  är registrerade 

varumärken som tillhör Google Inc.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

EU-försäkran om överensstämmelse
Härmed försäkrar Schneider Electric Industries att 
denna produkt överensstämmer med de väsentliga 
kraven och andra relevanta bestämmelser i 
RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. 
Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på 
se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS
Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några 
tekniska frågor.
se.com/contact
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sv      Trådlös tryckkn 1-k vit/ 2-k vit

Förutsättningar
Hämta Wiser-appen till din smartphone och installera 
Wiser Gateway för att konfigurera och styra Wiser-
enheter.

Ytterligare systeminformation
Detaljerad produktinformation finns tillgänglig  
online i systemets användarhandbok:  Skanna 
QR-koden eller följ länken.

För din säkerhet

  FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION 
ELLER LJUSBÅGE
En elinstallation får endast utföras av behörig 
installatör. Yrkesverksamma måste besitta ingående 
kunskaper inom följande områden:
• Anslutning till installationsnätverk
• Anslutning till till flera elektriska enheter
• Dragning av elkablar
• Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter 

och bestämmelser
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan 
leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Beskrivning av produkten
1-kanals/2-kanals trådlös tryckknapp med fri placering 
med/utan installationsdosa (nedan kallad enhet) 
används för att styra en grupp med Zigbee-enheter inom 
samma Zigbee-nätverk.
Enheten kan konfigureras via Wiser-appen eller paras 
ihop med andra Wiser Zigbee-enheter.
Om du vill använda enheten i hemmet via Wiser-appen 
behöver du Wiser Gateway.

Paketinnehåll
A Trådlös tryckkn 1-k vit / Trådlös tryckkn 2-k vit

B Skruvar: 2 × ST Z.3 × 20 mm med plugg

C Batteri

D Självhäftande plattor

E Självhäftande silverfolie

F Installationsanvisningar
Ramen och väggdosan ingår inte i paketet. De 
måste införskaffas av användaren.

Montera enheten
Sätta i batteriet                                                       

VARNING
RISK FÖR KEMISK BRÄNN- ELLER 
FRÄTSKADA
Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid 
nedsväljning ska läkare omedelbart uppsökas.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan 
leda till allvarlig skada eller dödsfall.

MEDDELANDE
SKADA PÅ UTRUSTNINGEN
Modulen är låst på fästplattan med fästhakar. Dra 
aldrig i modulen innan du skjuter den uppåt.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan 
resultera i skada på utrustningen.

1 Ta bort modulen genom att skjuta den uppåt.
2 Vrid modulen 180° för att komma åt batteriets hölje.
3 Tryck på batteriets hölje.
4 Skjut batteriets hölje sidledes för att öppna.
5 Sätt i batteriet med plussymbolen (+) vänd utåt.
6 Säkra batteriets hölje.

Batteriets hölje är försett med ett barnlåsskydd.

Montering med hjälp av skruvar                       

G Fästplatta
H Ram
I Modul

• Använd monteringsskruvar för användning på 
väggdosor, trä eller väggar.

• Det minsta avståndet till väggar/kanter ovanför 
och under enheten ska vara ca 7 mm.

• Använd självhäftande plattor på jämna ytor.
• Använd självhäftande plattor och självhäftande 

silverfolie på glasytor.
• När enheten monteras ska pilarna på 

fästplattan peka uppåt.

Observera: Installera inte enheten på en metallyta 
eftersom den påverkar enhetens trådlösa 
kommunikation och prestanda.

  FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION 
ELLER LJUSBÅGE
När du installerar enheten på en väggdosa eller 
en befintlig kombiination med strömbrytare och 
vägguttag ska du alltid isolera 230V-kablarna 
genom att klistra fast en självhäftande silverfolie på 
fästplattan.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan 
leda till dödsfall eller allvarlig skada.

1 Klipp ut ett 55 × 55 mm stort stycke av den 
självhäftande silverfolien och klistra sedan fast den 
på fästplattans baksida.

2 Skruva fast fästplattan på väggdosan med skruvar.
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https://www.productinfo.schneider-
electric.com/wiser_eu/
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