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Installatie instructie
Remote Switch
Mymesh Building Light Control
De Mymesh Remote Switch three button is een onderdeel van de Mymesh Building Light
Control product suite voor draadloze lichtbesturing. De Remote Switch is een batterij gevoede
draadloze aan/uit/dim/scene knop die overal geplaatst kan worden. De Remote Switch
biedt de mogelijkheid om van verlichting met de Mymesh lichtbesturing het licht aan/uit te
schakelen, te dimmen of een scene te selecteren.

Veiligheid
-
-
-

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur.
Gebruik dit product niet als deze is beschadigd.
De Remote switch bevat een niet verwisselbare en niet oplaadbare Lithium batterij.
De Remote switch is bedoeld voor binnen gebruik of overdekt buiten gebruik (protectie
klasse (IP54).

Toepassing
-

 Lees de Remote switch productsheet (zie chess-wise.eu/downloads) voor de product
specificaties en gebruiksomstandigheden.

Installatie
-

 Monteer de bevestigingsplaat aan een wand of plafond met tenminste 2 schroeven of
dubbelzijdig tape. Vermijd locaties met kans op stoten (b.v. door deuren of transport karren).
Steek de Remote switch aan één zijde in de bevestigingsplaat en druk aan totdat deze vast
klikt.

2.

Configuratie


Gebruik de iPad Mymesh commission app voor configuratie van de Remote switch. Zet de
remote switch in commission mode door zowel de linker en rechter knop in te drukken totdat
3 piepjes zijn gegeven. Na een druk op één van de knoppen of 60 sec zal de Remote switch
teruggaan naar normal mode.

Gebruik


Voor operationeel gebruik van de Remote switch in het Mymesh netwerk moet deze in normal
mode staan.

Conformiteit


Dit produkt voldoet aan de Europese richtlijnen en relevante standaarden voor laagspanning,
EMC, RED, REACH, en RoHS. De Remote switch is voorzien van een radio. De gebruikte
radiofrequentie ligt in de ISM frequentieband van 2400 – 2483.5 MHz (standaard 2403 MHz) en
het maximum zendvermogen is +4 dBm. Hierbij, verklaart Chess Wise dat de radio van het type
Remote switch three button voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op chess-wise.eu/downloads.

Reparatie




Open dit produkt niet. In het geval van een defect moet de Multi sensor worden vervangen.

Hergebruik
Gooi dit produkt niet weg bij het huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor hergebruik.

