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System Access Point 2.0
NEBEZPEČÍ
Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím
dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem.
Následkem může být zásah elektrickým proudem,
popáleniny nebo smrt. Pokud nejsou práce na dílech pod
napětím prováděny správně, hrozí nebezpečí požáru.
– Před montáží a demontáží odpojte síťové napětí!
– Práce na síti s napětím 110 ... 240 V svěřujte pouze
odbornému personálu.
■
■

Pečlivě si přečtěte návod k montáži a uschovejte jej pro budoucí
použití.
Další informace pro uživatele a informace o plánování jsou
k dispozici na stránkách www.abb.com/freeathome nebo po
naskenování QR kódu v tomto návodu.

Čeština

Použití v souladu s určením

System Access Point 2.0 je centrální řídicí a aktivační zařízení.
Spojuje účastníka free@home se smartphonem, tabletem nebo PC.
Během uvedení do provozu se prostřednictvím zařízení identifikují
a parametrizují účastníci. Navíc provádí časové a astrologické
programy a slouží jako zprostředkovatel ke spínání funkcí
prostřednictvím aplikace free@home. Pro každý systém je dovoleno
instalovat pouze jeden přístupový bod systému.
■
Podrobné informace o rozsahu funkcí jsou k dispozici v technické
příručce (viz QR kód v tomto návodu).
■
Údaje o Cyber Security najdete pomocí QR kódu v tomto návodu

EU prohlášení o shodě (zjednodušené)

Společnost Busch-Jaeger Elektro tímto prohlašuje, že typ rádiového
zařízení SAP/S.13 a SAP/S.3 odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný
text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové
adrese:
■
www.busch-jaeger-katalog.de/6200-0-0154,artikel.html
■
www.busch-jaeger-catalogue.com/6200-0-0155,artikel.html

Rozsah dodávky

■
■
■
■
■
■
■

System Access Point 2.0 Montážní deska
2 šrouby
2 hmoždinky
1 svorka pro připojení sběrnice free@home (červená / černá)
1 svorka pro připojení sběrnice (žlutá / bílá)
1 napájecí zdroj s adaptérem
1 odlehčovací držák se 2 šrouby

Volitelné příslušenství:
Externí anténa

■
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Technické údaje
SAP/S.13
SAP/S.3
Externí napájecí zdroj
(přiložený, SELV)
Provozní napětí *
Alternativní
Napájecí zdroj s nosnou
kolejnicí podle normy DIN

Napětí sběrnice

Připojení
Konektorové spojení RJ
Ochranná třída
Teplota prostředí
Teplota skladování
Port USB
Wireless (WL)
Přenosový protokol
Přenosová frekvence
Maximální vysílací výkon
WL (wireless)
WLAN
Standard WLAN
Frekvenční rozsah WLAN
Maximální vysílací výkon,
WLAN

2b

3

4

Montáž
24 V DC, 300 mA
24 V DC / 300 mA (SELV) třída 2
NEC (LPS)
■
Svorka pro připojení:
0,8 … 1,0 mm
■
Typ vedení:
J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Izolace: 6 … 7 mm
24 V DC
Přes samostatný zdroj proudu
(není součástí dodávky)
■
Svorka pro připojení sběrnice:
0,8 … 1,0 mm
■
Typ vedení:
J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Izolace: 6 … 7 mm
RJ45
IP20
-5° C … +45° C
-40° C … +70° C
2.0 (vysokorychlostní)
Celkový proud USB: 500 mA
free@home wireless
2 400 … 2 483 GHz
< 20 dBm

Upozornění
■
Vysílač a přijímač komunikují bezdrátově. Dosah je závislý na
konstrukčních okolnostech. Stěny nebo stropy, zejména
s ocelovými výztužemi nebo kovovými plášti, dosah omezují.
Vzdálenost od externích vysílacích zařízení, která rovněž vyzařují
vysokofrekvenční signály (např. počítače, audio a video zařízení),
by měla činit minimálně 1 m.
■
Při instalaci přístupového bodu systému System Access Point 2.0
uvnitř uzavřených, kovových těles (např. skříňový rozvaděč) by
měla být pro provoz WL volitelně připojena externí anténa
a vyvedena směrem ven.
Nepřenosná montáž na omítku pouze v suchých vnitřních prostorech.
Dodržujte možnosti připojení v souladu s platnými předpisy!
■
Volitelná možnost – Stěna: Našroubujte montážní desku přímo
na zeď. Nasaďte zařízení nahoru a zatlačte směrem dolů.
■
Volitelná možnost B – Rovná plocha: Umístěte zařízení na
rovnou plochu (např. na stůl).

Propojení přes síť WLAN
1. Propojení přes síť WLAN s System Access Point 2.0 (heslo: viz
zadní strana zařízení)
2. Otevření webového nástroje uvedení do provozu:
– automaticky v rámci aplikace free@home
– pomocí UPnP (síťová nastavení -> dvojité kliknutí na zařízení)
– přes prohlížeč (zadání IP adresy: 192.168.2.1)
3. Spustí se dialogové okno základních nastavení.

Obsluha
Přípojka
1
2a
2b
3
4
■
■

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2 400 … 2 483 GHz
5 100 … 5 725 GHz

Uvedení do provozu
Všechna zařízení systému je nutné správně propojit a zajistit
jejich napájení.
■
Doporučení: zařízení propojujte přes síť WLAN pomocí
smartphonu, tabletu nebo PC.
■
Další možnosti propojení najdete v technické příručce a příručce
k systému (viz QR kód v tomto návodu).
Podrobné informace k uvedení do provozu, zapojení do sítě
a parametrizaci najdete v technické příručce a v příručce k systému
(www.abb.com/freeathome).
■

■

< 20 dBm
■

Používejte propojovací konektor pro zdířku
Port USB
Port USB
Konektorové spojení (RJ45)
Externí anténa
Připojení upravených kabelů CAT se provádí přímo pomocí zdířky
RJ45. Používejte pouze stíněné kabely CAT!
U zařízení s pevným připojením mimo zařízení musí být
k dispozici snadno dostupné oddělovací zařízení.
Používejte přiložený napájecí zdroj se správným adaptérem,
pokud chcete zajistit napájení zařízení. Adaptér zasuňte podél
kolejnice napájecího zdroje, dokud nezaklapne ([C] a [D]).
Všechna ostatní zařízení v síti (free@home Bus) musí mít
samostatný zdroj napájení třídy 2 NEC (LSP).
Alternativa: 24V síťový kabel, zapojený do napájecího zdroje
s nosnou kolejnicí DIN (viz grafické znázornění připojení),
namísto přiloženého napájecího zdroje.

[1]

[2]
[3]

LED dioda zeleně (krátce): připojeno napětí
LED dioda oranžová (bliká): zařízení se spouští
LED dioda bílá: zařízení je připraveno k provozu
LED dioda modrá: režim přístupového bodu (WLAN)
LED dioda červená (bliká 2x): bez síťového připojení
LED dioda červená / bílá (bliká): bez připojení k myBUSCHJAEGER / MyBuildings Portal
LED dioda vypnutá: bez napětí
RESET pomocí pin – stiskněte a podržte stisknuté alespoň po
dobu 40 sekund
Aktivuje/deaktivuje režim přístupového bodu (WLAN zap/vyp);
LED zap / vyp: aktivní / neaktivní

VÝSTRAHA
Nebezpečí zkratu
– Zajistěte elektrické oddělení obvodů SELV od
ostatních obvodů (> 10 mm).
– Pokud nelze dodržet nejmenší vzdálenost, např.
v elektronických zásuvkách/použijte izolační trubičky.
VÝSTRAHA
Nikdy zařízení nenapájejte současně přes zdířku a navíc
přes alternativní připojení (24V síťový kabel).
– Používejte jediný typ připojení.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH – podnik skupiny ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel.: 0800 800 104;
www.BUSCH-JAEGER.com

System Access Point 2.0
NEBEZPEČENSTVO
Pri priamom alebo nepriamom kontakte s časťami pod
napätím dôjde k nebezpečnému prechodu prúdu telom.
Následkom môže byť elektrický šok, popálenie alebo smrť.
Pri neodborne vykonaných prácach na častiach pod
napätím hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– Pred montážou a demontážou odpojte sieťové napätie!
– Práce na sieti s napätím 110 – 240 V nechajte
vykonávať iba odborným personálom.
■
■

Montážny návod si starostlivo prečítajte a uschovajte.
Ďalšie používateľské informácie a informácie týkajúce sa
plánovania získate na adrese www.abb.com/freeathome alebo
naskenovaním QR kódu v tomto návode.

Technické údaje
SAP/S.13
SAP/S.3
Externý konektorový
sieťový zdroj (priložený,
SELV)
Prevádzkové napätie *
Alternatíva
DIN nosná prípojnica El.
napájanie

Napätie zbernice

Slovenčina

Použitie v súlade s určením

System Access Point 2.0 predstavuje centrálny kontrolný prístroj
a prístroj na uvedenie do prevádzky. Spája účastníkov free@home
so smartfónom, tabletom alebo PC. Počas uvedenia do prevádzky sa
pomocou neho identifikujú a parametrizujú účastníci. Navyše prístroj
vykonáva časové a astrologické programy a slúži ako
sprostredkovateľ na spínanie funkcií prostredníctvom aplikácie
free@home. Pre každý systém sa smie nainštalovať vždy iba jeden
systémový prístupový bod (System Access Point).
■
Podrobné informácie týkajúce sa rozsahu funkcií si pozrite
v technickej príručke (pozrite si QR kód v tomto návode).
■
Údaje o Cyber Security si pozrite podľa QR kódu v tomto návode.

Pripojenie
Konektorové spojenie RJ
Krytie
Teplota okolia
Skladovacia teplota
USB port

Spoločnosť Busch-Jaeger Elektro týmto vyhlasuje, že typ rádiového
zariadenia SAP/S.13 a SAP/S.3 zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.
Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
■
www.busch-jaeger-katalog.de/6200-0-0154,artikel.html
■
www.busch-jaeger-catalogue.com/6200-0-0155,artikel.html

Wireless (WL)
Prenosový protokol
Prenosová frekvencia
Maximálny vysielací výkon
WL (wireless)
WLAN
Štandard WLAN

Obsah balenia

Frekvenčný rozsah WLAN

Vyhlásenie o zhode EÚ (zjednodušené)

■
■
■
■
■
■
■

System Access Point 2.0 montážna doska,
2 skrutky,
2 kolíky,
1 free@home zbernicová pripojovacia svorka (červená/čierna)
1 pripojovacia svorka (žltá/biela),
1 konektorový sieťový zdroj s adaptérom,
1 držiak ťahového odľahčenia s 2 skrutkami.

Maximálny vysielací výkon,
WLAN

Montáž
24 V DC, 300 mA
24 V DC / 300 mA (SELV) NEC Class
2 (LPS)
■
pripojovacia svorka:
0,8… 1,0 mm
■
typ vedenia:
J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
odizolovanie: 6… 7 mm
24 V DC
Prostredníctvom samostatného el.
napájania
(nie je súčasťou dodávky)
■
zbernicová pripojovacia svorka:
0,8… 1,0 mm
■
typ vedenia:
J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
odizolovanie: 6… 7 mm
RJ45
IP20
-5 °C… +45 °C
-40 °C… +70 °C
2.0 (vysokorýchlostný)
Celkový prúd USB: 500 mA
free@home wireless
2 400… 2 483 GHz
< 20 dBm

Poznámka
■
Vysielač a prijímač komunikujú bezdrôtovo. Dosah je závislý od
konštrukčných okolností. Steny alebo stropy, najmä s oceľovou
výstužou alebo kovovým obložením, obmedzujú dosah.
Vzdialenosť od cudzích vysielacích prístrojov, ktoré takisto
vyžarujú vysokofrekvenčné signály (napr. počítače, audio a video
zariadenia), by mala byť minimálne 1 m.
■
Pri inštalácii System Access Point 2.0 vo vnútri uzavretých,
kovových telies (napr. skriňový rozvádzač) by mala byť pre
prevádzku WL voliteľne pripojená externá anténa a vyvedená
smerom von.
Pevná montáž na omietku iba v suchých priestoroch.
Dodržiavajte možnosti pripojenia v súlade s platnými predpismi!
■
Možnosť A – stena: Naskrutkujte montážnu dosku priamo na
stenu. Nasaďte prístroj nahor a zatlačte ho nadol.
■
Možnosť B – rovná plocha: Umiestnite prístroj na rovnú plochu
(napr. na stôl).

Prípojka
1
2a
2b
3
4
■
■
■

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2 400… 2 483 GHz
5 100… 5 725 GHz
< 20 dBm

■

Používajte spojovací konektor pre zdierku
USB port
USB port
Konektorové spojenie RJ (RJ45)
Externá anténa
Pripojenie upravených káblov CAT sa vykonáva priamo pomocou
zdierky RJ45. Používajte iba tienené káble CAT!
Pri zariadeniach s pevným pripojením mimo zariadenia musí byť k
dispozícii ľahko prístupné oddeľovacie zariadenie.
Používajte priložený sieťový zdroj so správnym adaptérom, aby
ste prístroj napájali napätím. Nasúvajte adaptér pozdĺž prípojnice
konektorového sieťového dielu, kým nezapadne ([C] a [D]).
Všetky ostatné prístroje v sieti (zbernica free@home) sa musia
napájať napätím prostredníctvom samostatného elektrického
napájania triedy NEC 2 (LPS).
Alternatíva: 24 V sieťový kábel pripojený na elektrické napájanie
nosnej prípojnice DIN (pozrite si graf pripojenia), a to namiesto
priloženého konektorového sieťového zdroja.

Voliteľné príslušenstvo:
externá anténa

VAROVANIE
Nikdy nenapájajte napájaním prístroj súčasne
prostredníctvom zdierky a dodatočne prostredníctvom
alternatívnej prípojky (24 V sieťový kábel).
– Použite len jedno jediné pripojenie.

TEHLİKE
Gerilim ileten parçalar ile doğrudan veya dolaylı temas
halinde insan vücudu üzerinden tehlikeli akım geçer. Bu
durum elektrik şokuna, yanıklara veya ölüme yol açabilir.
Gerilim ileten parçalardaki işlerin usulüne uygun bir şekilde
yapılmaması halinde yangın tehlikesi vardır.
– Montaj ve sökme işleri öncesinde şebeke gerilimini
kesin!
– 110 … 240 V şebekesindeki işlerin, sadece bir uzman
personel tarafından yapılması sağlanmalıdır.
■
■

Montaj kılavuzunu dikkatle okuyun ve saklayın.
Kullanıcıya yönelik daha fazla bilgiye ve planlamaya yönelik
bilgilere www.abb.com/freeathome sayfasından veya bu
kılavuzdaki QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.

Türkçe

Talimatlara uygun kullanım

System Access Point 2.0, merkezi kontrol ve işletime alma cihazıdır.
Bu cihaz, free@home katılımcıları ile akıllı telefon, tablet veya
bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar. Bu sistem aracılığıyla, işletime
alma sırasında katılımcılar tanımlanır ve parametrelendirilir. Cihaz
ayrıca zaman ve astronomi programlarını çalıştırır ve free@home
uygulaması aracılığıyla fonkisyonların kumanda edilmesi için aracı
işlevini yerine getirmektedir. Her bir sisteme sadece tek bir System
Access Point kurulabilir.
■
Fonksiyon kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgiler için bkz. Teknik El
Kitabı (bkz. bu kılavuzdaki QR kodu)
■
Siber güvenlik ile ilgili bilgiler için bkz. bu kılavuzdaki QR kodu

AB Uygunluk Beyanı (sadeleştirilmiş)

Busch-Jaeger Elektro firması, SAP/S.13 ve SAP/S.3 tipi kablosuz
sistemin 2014/53/AT sayılı yönetmeliğe uygun olduğunu beyan eder.
AT uygunluk beyanının eksiksiz metni, aşağıda belirtilen İnternet
adresinde yayınlanmaktadır:
■
www.busch-jaeger-katalog.de/6200-0-0154,artikel.html
■
www.busch-jaeger-catalogue.com/6200-0-0155,artikel.html

Teslimat kapsamı

■
■
■
■
■
■
■

System Access Point 2.0 Montaj plakası
2 cıvata
2 dübel
1 free@home bağlantı klemensi (kırmızı / siyah)
1 bağlantı terminali (sarı / beyaz)
1 adaptörlü güç kaynağı
1 kablo tutucusu ve 2 cıvata

Opsiyonel aksesuar:
■
Harici anten

Vytvorenie spojenia pomocou WLAN
1. Prostredníctvom WLAN vytvorte pripojenie s System Access
Point 2.0 (heslo: pozrite si zadnú stranu prístroja)
2. Otvorenie webového nástroja uvedenia do prevádzky:
– automaticky prostredníctvom aplikácie free@home,
– pomocou UPnP (sieťové nastavenia -> dvojité kliknutie na
prístroj),
– pomocou prehliadača webových stránok (zadanie IP adresy:
192.168.2.1).
3. Spustí sa dialóg základných nastavení.

Ovládanie

[1]

[2]
[3]

LED dióda zelená (krátko): pripojené napätie
LED dióda oranžová (bliká): prístroj sa spúšťa
LED dióda biela: prístroj pripravený na prevádzku
LED dióda modrá: režim prístupového bodu (WLAN)
LED dióda červená (bliká 2 x): žiadne sieťové pripojenie
LED dióda červená/biela (bliká): žiadne pripojenie k
myBUSCH-JAEGER / MyBuildings Portal
LED dióda vyp.: žiadne napätie
RESETOVANIE prostredníctvom použitia pinu – zatlačte
a podržte aspoň 40 sekúnd
Aktivovaný/deaktivovaný režim prístupového bodu (WLAN
zap/vyp);
LED dióda zap./vyp.: aktívne/neaktívne

VAROVANIE
Nebezpečenstvo skratu
– Dbajte na priestorové oddelenie (> 10 mm) prúdových
okruhov pre bezpečné malé napätie a iných prúdových
okruhov.
– Pri nedodržaní minimálneho odstupu, napríklad v
elektronických krabiciach/použite izolačné hadice.

■

System Access Point 2.0

Uvedenie do prevádzky
Všetky prístroje systému musia byť správne prepojené káblami a
napájané napätím.
■
Odporúčanie: Prístroj prostredníctvom WLAN spojte so
smartfónom, tabletom alebo PC.
■
Ďalšie možnosti pripojenia si pozrite v technickej príručke alebo
systémovej príručke (pozrite si QR kód v tomto návode).
Podrobné informácie týkajúce sa uvedenia do prevádzky, pripojenia k
sieti a parametrizácie sa nachádzajú v technickej príručke
a systémovej príručke (www.abb.com/freeathome).
■

Teknik veriler
SAP/S.13
SAP/S.3
Harici güç kaynağı (birlikte,
SELV)

Çalışma gerilimi * alternatif
DIN rayı akım beslemesi

Veriyolu gerilimi

Bağlantı
RJ konnektörü
Koruma sınıfı
Ortam sıcaklığı
Depolama sıcaklığı
USB girişi
Kablosuz (WL)
Aktarım protokolü
Aktarım frekansı
Maksimum gönderme gücü
WL (wireless)
WLAN
WLAN standardı
WLAN frekans aralığı
Maksimum gönderme
gücü, WLAN

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - podnik skupiny ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, ,
Tel.: 0800 700 101;
www.BUSCH-JAEGER.com

Montaj
24 V DC, 300 mA
24 V DC / 300 mA (SELV) NEC Class
2 (LPS)
■
Bağlantı terminali:
0.8 … 1.0 mm
■
Kablo tipi:
J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0.8 mm
İzolasyonu sıyırma: 6 … 7 mm
24 V DC
Ayrı akım beslemesi üzerinden
(Teslimat kapsamına dahil değildir)
■
Bus bağlantı klemensi:
0.8 … 1.0 mm
■
Kablo tipi:
J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0.8 mm
İzolasyonu sıyırma: 6 … 7 mm
RJ45
IP20
-5° C … +45° C
-40° C … +70° C
2.0 (High Speed)
USB toplam akımı: 500 mA
free@home wireless
2.400 … 2.483 GHz
< 20 dBm
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
2.400 … 2.483 GHz
5.100 … 5.725 GHz

Bilgi
■
Verici ile alıcı radyo dalga üzerinden haberleşmektedir. Erişim
kapsamı, yapısal özelliklere bağlıdır. Özellikle çelik takviyeli veya
metal kaplamalı olmak üzere duvarlar veya tavanlar erişim
kapsamını azaltmaktadır. Yüksek frekanslı sinyaller gönderen
başka verici cihazlara (örneğin bilgisayar, ses ve video sistemleri)
olan uzaklık en az 1 m olmalıdır.
■
System Access Point 2.0 sisteminin kapalı metal gövde (örneğin
elektrik panosu) içerisine monte edilmesi durumunda, WL modu
için opsiyonel olarak harici anten bağlanmalı ve gövde dışına
konumlandırılmalıdır.
Sabit yere sıva üstü montaj, sadece kuru kapalı alanlarda
mümkündür.
Geçerli yönetmelikler ile bağlantı seçeneklerini dikkate alın!
■
A seçeneği: Duvar: Montaj plakasını doğrudan duvara vidalayın.
Cihazı yukarı dayayın ve aşağı doğru bastırın.
■
B seçeneği: Düz yüzey: Cihazı düz bir yüzey (örn. masa)
üzerine yerleştirin.

İşletime alınması
Sistemin tüm cihazları doğru kablolanmış ve gerilim beslemesi
sağlanmış olmalıdır.
■
Öneri: Cihazı WLAN aracılığıyla bir akıllı telefona, tablete veya
bilgisayara bağlayın.
■
Diğer bağlantı seçenekleri için bkz. Teknik El Kitabı ve sistem el
kitabı (bkz. bu kılavuzun QR kodu).
İşletime alma, ağ bağlantısı ve parametrelendirme işlemlerine ilişkin
ayrıntılı bilgileri, Teknik El Kitabı'ndan ve sistem el kitabından
edinebilirsiniz (www.abb.com/freeathome).
■

WLAN üzerinden bağlantı kurulması
1. WLAN üzerinden System Access Point 2.0 ile bağlantı kurun
(parola için cihazın arka tarafına bakınız)
2. Web tabanlı işletime alma aracının açılması:
– free@home uygulamasında otomatik
– UPnP üzerinden açılır (Ağ ayarları -> Cihaz üzerine çift
tıklama)
– Tarayıcı üzerinden açılır (IP adresi girişi: 192.168.2.1)
3. Temel ayarlar iletişimi başlar.

Kullanım
Bağlantı
1
2a
2b
3
4
■
■
■

< 20 dBm
■

Soket girişi için ara soketi kullanın
USB girişi
USB girişi
RJ konnektörü (RJ45)
Harici anten
Patch'li CAT hatları, doğrudan RJ45 girişi üzerinden bağlanır.
Sadece ekranlı CAT hatları kullanın!
Sabit bağlantılı sistem düzenlerinde, sistem dışında kolay
ulaşılabilir bir gerilim kesme cihazı mevcut olmalıdır.
Cihaza doğru gerilim beslemesi sağlamak için birlikte verilen güç
kaynağını kullanın. Adaptörü, yerine oturana kadar ([C] ve [D])
güç kaynağının rayı boyunca kaydırın. Ağdaki (free@home Bus)
diğer tüm cihazlara, NEC 2 sınıfı (LPS) ayrı bir akım beslemesi ile
gerilim sağlanmalıdır.
Alternatif: 24 V elektrik kablosu, birlikte verilen güç kaynağı yerine
DIN rayı akım beslemesine bağlanır (bkz. bağlantı grafiği).

[1]

[2]
[3]

Yeşil LED (kısa): Gerilim mevcut
Turuncu LED (yanıp söner): Cihaz başlatılır
Beyaz LED: Cihaz çalışmaya hazır
Mavi LED: Access Point modu (WLAN)
Kırmızı LED (2 kez yanıp söner): Ağ bağlantısı yok
Kırmızı / beyaz LED (yanıp söner): myBUSCH-JAEGER /
MyBuildings Portal ile bağlantı yok
LED kapalı: Gerilim yok
Pin kullanılarak sıfırlamak için basın ve en az 40 saniye basılı
tutun
Access-Point modu etkinleştirilir/devre dışı bırakılır (WLAN
açık/kapalı);;
LED açık/kapalı: etkin/devre dışı

UYARI
Kısa devre tehlikesi
– Montaj sırasında SELV akım devreleri ile diğer akım
devrelerinin birbirinden ayrı yerde (> 10 mm) olmasına
dikkat edin.
– Asgari mesafenin altında kalınması halinde, örneğin
elektrik kutuları / izolasyon hortumları kullanın.
UYARI
Cihaza kesinlikle aynı anda soket girişinden ve alternatif
bağlantıdan (24 V elektrik kablosu) gerilim beslemesi
sağlamayın.
– Sadece tek bir bağlantı kullanın.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB Şirketler Grubu kuruluşudur,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel.: +49 2351 956-1600;
www.BUSCH-JAEGER.com

