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Preklad originálneho krátkeho návodu 
 
 

 

 VÝSTRAHA  
 

• Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8  rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod 
dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a 
pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. 

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 
• Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu. 
 

• Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti 
chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý nie je väčší 
než 30 mA. 

 

• Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja 
a jeho napájania. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku 
prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu. 

 

• Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené zásahom elektrického prúdu! 
Skôr ako siahnete do vody, odpojte od elektrickej siete prístroje s 
napätím >12 V AC alebo >30 V DC. 

 

• Pred prácou s prístrojom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 
 

• Prístroj nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín. 
 

• Nepoužívajte zariadenie, ak sú elektrické prípojky alebo kryty 
poškodené. 

 
 

 

Bezpečnostné pokyny 
 

Elektrická inštalácia podľa predpisov  
 

• Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba 
kvalifikovaný elektrikár. 

• Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúse-
nosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie 
možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení. 

 

• Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. 
 

• Zástrčkové spoje chráňte pred vlhkosťou. 
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Bezpečná prevádzka 
 

• Prevádzka prístroja je dovolená len s ochranným krytom. Ten chráni pripojenia a konektory pred dažďom a kontaktom 
s vodou. 

 

• Pripojené prístroje, z ktorých môžu vychádzať nebezpečenstvá, po použití odpojte od InScenio FM-Master WLAN 
EGC, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu. Napríklad: 
– Prístroje, ktoré vyvíjajú teplo. 
– Prístroje s prístupnými, pohyblivými časťami, ktoré spôsobujú poranenia, ako napr. elektrické nože alebo píly. 

 

• InScenio FM-Master WLAN EGC nepoužívajte v spojení s lekárskymi prístrojmi. 
 
 

• Prístroj neneste a neťahajte za elektrické vedenie. 
 
 

• Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť. 
 

• Nepoužívajte viacnásobné zásuvky. 
 

• Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú opísané v tomto návode. Ak nie je možné problémy odstrániť, kontaktujte 
autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností výrobcu. 

 

• Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji. 
 

• Používajte pre prístroj len originálne náhradné diely a príslušenstvo. 
 

• Pri prevádzke s prenosom údajov s OASE Cloud môžu vznikať dodatočné náklady zapríčinené online službami. 
 
 

 

Pokyny k tomuto krátkemu návodu 
 

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou InScenio FM-Master WLAN EGC ste urobili dobré rozhodnutie. 
Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na 
tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byt’ vykonávané len podľa priloženého návodu. 
Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie. 
Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie. 
 
 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Návod na použitie obsahuje úplný popis prístroja. 
• Návod na použitie (PDF) je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.oase-livingwater.com. 
 
 

 

Symboly v tomto návode 
 

Výstražné pokyny v tomto návode sú klasifikované signálnymi slovami, ktoré indikujú mieru ohrozenia. 
 
 

 

 V Ý S T R A H A  
• Označuje možnú nebezpečnú situáciu. 
• V prípade nerešpektovania môže mať za následok smrť alebo najťažšie poranenia. 
 
 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozumenie alebo na predchádzanie možným vecným škodám alebo poškodeniu 
životného prostredia. 
 
 

 

Ďalšie pokyny 
 

 A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A. 
 

→ Odkaz na inú kapitolu. 
 
 

 

Rozsah dodávky 
 

 A Počet Opis 
1 1 InScenio FM-Master WLAN EGC 
2 1 Ochranný kryt 
3 1 Zapichovací kolík 
4 1 Anténa WLAN 
5 1 Servisný kolík, na obnovenie pôvodných nastavení 
6 1 Koncový odpor pre sieť EGC 

 
 
 

 

file://FILER/intern/babsi/inbearbeitung/1804_oase_div-679-16/01_Kundendateien/Studio/sk-SK/%C3%BCber%20Studio/14%20Slowakisch%20(SK)_Merge/www.oase-livingwater.com
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Popis výrobku 
 

Popis funkcie 
 

InScenio FM-Master WLAN EGC je zásuvka prístroja s integrovanou spojovacou technikou WLAN. Pripojené prístroje 
sa ovládajú prostredníctvom smartfónu alebo tabletu a aplikácie FM-Master. 
 

Vlastnosti: 
• Štyri spínateľné zásuvky, z toho jedna stmievateľná. 
• Každá zásuvka je vybavená  integrovanými spínacími hodinami (24 hodinové ovládanie). 
• Možnosť integrácie až 10 diaľkovo ovládateľných prístrojov OASE s ovládaním cez aplikáciu. 
• Easy Garden Control System (EGC) ponúka v záhrade a na jazierku pohodlné možnosti ovládania a zaručuje vysoký 

komfort a bezpečnosť. 
– Informácie o EGC a jeho možnostiach nájdete na adrese www.oase-livingwater.com/egc-start. 

• Celoročné použitie vďaka krytu chrániacemu konektory pred striekajúcou vodou. 
 
 

 

Použitie v súlade s určeným účelom 
 

InScenio FM-Master WLAN EGC, ďalej nazývaný „prístroj“, sa smie používať iba nasledovne: 
 

• Prevádzka len ako rozvádzač pre vhodné výrobky OASE.  
 

• Prevádzka pri vonkajšej teplote -20 °C … +45 °C. 
 

• Prevádzka pri dodržaní technických údajov. 
 
 

 

Inštalácia a pripojenie 
 
 

 

 P O Z O R !  Nebezpečné elektrické napätie. 
Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia. 
Ochranné opatrenia: 
• Prístroj prevádzkujte len s ochranným krytom. 
• Prístroj sa musí postaviť vo vzdialenosti min. 2 m od vody, a musí byť chránený proti zaplaveniu. 
 
 

 

Pripojenie antény 
Postupujte nasledovne: 
 

 C 
 

1. Odoberte zátku a naskrutkujte anténu. 
2. Narovnajte anténu. 
 
 

 

Inštalácia prístroja 
Postupujte nasledovne: 
 

 B 
 

• Prístroj inštalujte minimálne 2 m od okraja jazierka. 
 

 D 
 

1. Odoberte z prístroja ochranný kryt. 
 

2. Zapichnite kolík až do približne ¾ dĺžky do zeme. 
3. Nasuňte prístroj na zapichovací kolík. 
4. S prístrojom zapichnite kolík celou dĺžkou do zeme. 
5. Skontrolujte stabilitu. 
 
 

 

http://www.oase-livingwater.com/egc-start
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Pripojenie k elektrickej sieti 
Postupujte nasledovne: 
 

 E 
 

Variant prístroja so sieťovou zástrčkou: 
 

• Spojku sieťového kábla nasuňte na zástrčku prístroja. 
 

 F 
 

Variant prístroja so sieťovým káblom: 
 

• Pripojte prístroj k elektrickej sieti. 
– Práce na elektrickej sieti smie vykonávať len odborný elektrikár. 
– Dodržiavajte obsadenie prípojok na visačke na sieťovom kábli. 
– Vodiče ukladajte len s koncovými objímkami. 

 
 

 

Pripojenie prístroja  
  

Dôležitým faktorom pre bezpečné spojenie a bezporuchovú sieť EGC je správne upevnenie konektora. 
  

Na pripojenie je potrebný spojovací kábel EGC. 
 

• Spojovací kábel EGC je dostupný ako príslušenstvo s dĺžkou 10 m (47040), 5 m (47039) a tiež 2,5 m (47038). 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

 G, H 
 

1. Odstráňte koncový odpor na prístroji. 
 

2. Nasaďte konektor a zaistite ho obomi skrutkami (max. 2,0 Nm). 
– Gumové tesnenie musí byť čisté a musí presne lícovať. 
– Poškodené gumové tesnenie vymeňte. 

 

3. Na poslednom prístroji v sieti EGC odstráňte ochranný kryt na EGC-OUT, nasaďte koncový odpor a zaistite ho 
obomi skrutkami (max. 2,0 Nm). 
– Na poslednom prístroji v sieti EGC nie je k EGC-OUT pripojený spojovací kábel EGC. Na tento EGC-OUT sa 

musí nasadiť koncový odpor, aby bola sieť EGC správne uzavretá. 
– Koncový odpor je súčasťou dodávky ovládača InScenio FM-Master WLAN EGC. 

 
 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Ďalšie pokyny na obsluhu a integráciu do systému EGC nájdete v návode na použitie ovládača FM Master WLAN EGC 
na adrese http://www.oase-livingwater.com/egc-start. 
 
 

 

Pripojenie prístrojov na napájací rozdeľovač 
 
 

 

 

 1 zásuvka 1, spínateľná (max. 10 A / 2000 W) 
 2 zásuvka 2, spínateľná (max. 10 A / 2000 W) 
 3 zásuvka 3, spínateľná (max. 10 A / 2000 W) 
 4 zásuvka 4, spínateľná a s možnosťou stmievania (40 W – 320 W) 

  
Upozornenie: Neprekračujte celkové zaťaženie prístroja 16 A / 3600 W! 

 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

1. Vyberte vhodnú zásuvku (pozri obrázok hore) a zasuňte sieťovú zástrčku prístroja do zásuvky. 
– Skontrolujte, či sa váš prístroj OASE smie pripojiť do tejto zásuvky. K tomu si prečítajte návod na použitie 

prístroja, ktorý sa má pripojiť. 
– Zásadne platí: Prístroje, ktoré sa napájajú el. prúdom cez transformátor, sa nesmú pripojiť na stmievateľnú 

zásuvku. 
 

 I 
 

2. Nasaďte ochranný kryt. 
 
 

 

http://www.oase-livingwater.com/egc-start
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Uvedenie do prevádzky 
 

Ovládanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie „Oase FM-Master“ na smartfóne/tablete. Uvedenie do prevádzky sa 
vykonáva v tomto poradí: 
• Inštalácia aplikácie „OASE-FM-Master“. (→ Inštalácia aplikácií) 
• Pripojte FM-Master WLAN k napájaniu. 
• Vytvorte pripojenie WLAN. 
 
 

 

Smartfón/tablet je možné prepojiť s FM-Master WLAN dvomi spôsobmi: 
• Smartfón/tablet a FM-Master WLAN sú pripojené cez dostupný smerovač WLAN. (→ Vytvorte pripojenie cez smero-

vač WLAN) 
• Smartfón/tablet a FM-Master WLAN sú priamo pripojené cez WLAN. (→ Vytvorte priame WLAN pripojenie) 
 
 
 

 

 U P O Z O R N E N I E  
LED na FM-Master WLAN zobrazujú prevádzkové stavy. (→ Zobrazenie prevádzkového stavu) 
 
 

 

Zobrazenie prevádzkového stavu 
 

 A 
 

Dióda LED zobrazuje prevádzkový stav prístroja FM-Master WLAN. 
 
 

 

Farba 
diódy LED 

Stav diódy LED Popis 

– Vypnutý Prístroj FM-Master WLAN je vypnutý 
Zelená Svieti FM-Master WLAN pripravený na prevádzku alebo pripojený cez tablet/smartfón prostredníct-

vom režimu s prístupovým bodom 
Bliká rýchlo WPS je aktivovaný, FM-Master WLAN čaká na prístupové údaje smerovača 
Bliká pomaly (2 sekundy svieti, 
1 sekundu nesvieti) 

FM-Master WLAN je cez smerovač prepojený k smartfónu/tabletu 

Žltá Svieti Prístroj FM-Master WLAN sa spúšťa 
Bliká rýchlo Prístroj FM-Master WLAN sa nachádza v režime aktualizácie firmvéru 
Bliká pomaly (2 sekundy svieti, 
1 sekundu nesvieti) 

FM-Master WLAN hľadá pripojenie k smerovaču 

Červená Bliká Chyba 
Náprava: 
• Odpojte od elektrickej siete, počkajte 10 sekúnd, znovu pripojte k elektrickej sieti 
• FM-Master WLAN obnovte továrenské nastavenia  
• Vykonajte aktualizáciu firmvéru  

 
 
 

 

Inštalácia aplikácií 
 

iOS Android   Postupujte nasledovne: 
 

  

 Otvorte obchod Google Play alebo App Store. 

 

  

 Vyhľadajte aplikáciu „Oase FM-Master“ a nainštalujte ju. 
Postupujte podľa pokynov počas inštalácie. 

Potvrďte otázku na prístup k interným údajom prístroja. 
Ak je povolený prístup, môžu sa vytvoriť individuálne fotografie produktu na 

označenie zásuviek. 
Dopytovanie sa vykonáva počas inštalácie (Android) alebo po spustení aplikácie 

(iOS). 
Po úspešnej inštalácii sa na displeji zobrazí aplikácia. 
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Vytvorte pripojenie cez smerovač WLAN 
 

Predpoklad: 
 

• Dosah pripojenia cez WLAN medzi smerovačom a FM-Master WLAN nie je viac než 80 m, bez zdrojov rušenia a vo 
voľnom priestranstve. 

 
 

 

Stlačením tlačidla pripojiť cez WPS 
Pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup) sa vytvorí stlačením tlačidla pripojenie vždy na smerovač WLAN a FM-Master 
WLAN. 
• Zadávanie SSID a hesla nie je potrebné. 
• Smerovač WLAN musí podporovať WPS. 
 
 

Postupujte nasledovne: 
 

Na smerovači: 
1. WPS aktivujete stlačením tlačidla WPS na smerovači. 

– Postupujte podľa návodu na obsluhu smerovača. 
– WPS je aktívne iba počas obmedzeného času. V rámci tohto času aktivujte WPS na FM-Master WLAN. 

 

 J 
 

Na FM-Master WLAN: 
2. Servisný kolík zaveďte do otvoru medzi oboma hornými zásuvkami, až kým bude citeľný odpor. Servisné tlačidlo je 

dosiahnuté. 
3. Servisné tlačidlo krátko stlačte (max. 2 sekundy), aby ste aktivovali WPS. 

– LED svieti na zeleno a rýchlo bliká. 
– WPS ostane aktívna 2 minúty. 
– Spojenie je vytvorené, keď LED bliká pomaly na zeleno (2 sekundy svieti, 1 sekundu nesvieti). 

 

Na smartfóne/tablete: 
4. Vytvorte pripojenie na smerovač WLAN. 
5. Spustite aplikáciu „Oase FM-Master“. 
 
 

 

Vytvorte priame WLAN pripojenie 
 

Dosah pripojenia WLAN medzi smartfónom/tabletom a FM-Master je až 80 m bez zdrojov rušenia a na otvorenom pri-
estranstve. 
 

• Názov siete (SSID)  a štandardné heslo  sa nachádzajú na 
nálepke vedľa typového štítku na FM-Master WLAN EGC. 

• Pripojenie je šifrované a chránené heslom. 
– Odporúčanie: Heslo pri prvom uvedení do prevádzky zmeňte, aby 

ste zabránili nedovolenému prístupu k FM-Master WLAN EGC. 
 

 
 

• Posledných šesť znakov názvu siete (SSID) “Oase FM-Master <xxxxxx>“ je špecifických pre prístroj a sú pevne 
stanovené. 

• FM-Master WLAN má v nastavení z výroby heslo „oase1234“. 
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Použité symboly sa môžu líšiť od symbolov na smartfóne/tablete. 
 

iOS Android   Postupujte nasledovne: 
 

  

 Otvorte Nastavenia. 

 

  

 Vyberte a aktivujte WLAN/WiFi. 
Zo zoznamu sietí vyberte požadované sieťové pripojenie „Oase FM-Master <xxxxxx>“. 

  

 

 

 Zadajte heslo a vyberte položku „Pripojiť“. 
Vytvorí sa pripojenie k prístroju FM-Master WLAN. 
Pri úspešnom pripojení sa v názve siete zobrazí „Pripojené“ (Android) alebo „“ 

(iOS). 
Iné pripojenia WLAN sú deaktivované. 

Spustite aplikáciu „Oase FM-Master“. 
Aplikácia automaticky vyberie jazyk operačného systému. Ak aplikácia nepodpo-

ruje jazyk, nastaví sa angličtina. 
 
 
 

 

Ovládacie prvky aplikácie 
 
 

 

 

 
 

 Zapnutie a vypnutie zásuviek. 
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zásuvku, kliknite na symbol. 
• Symbol je možné prispôsobiť použitím fotografie. Dotknite sa symbolu a podržte ho 2 

sekundy, ak chcete aktivovať funkciu fotoaparátu a vytvoriť fotografiu. 
 

 

 
 

 Posuvný ovládač na stmievanie. 
• Dotknite sa posuvného ovládača a presuňte ho, ak chcete stmaviť pripojený prístroj. 

– Funkcia je dostupná pre zásuvku 4 a kompatibilné prístroje OASE. 
– Funkcia je dostupná pre prístroje EGC v sieti EGC. 

 

 

 
 

 Vyberte prechádzajúce alebo nasledujúce okno. 
• Ak chcete vybrať iné okno, kliknite na symbol. 

 

 

 
 

 Home (Domov) 
• Vyvolanie domovskej stránky. 

 

 

 
 

 Timer (Časovač) 
• Spínacie hodiny na nastavenie času zapnutia a vypnutia individuálne pre každú 

zásuvku. 
 

 

 
 

 Moje prístroje 
• Pridanie a ovládanie diaľkovo ovládateľných prístrojov OASE. 

 

 

 
 

 Settings (Nastavenia) 
• Zobrazenie informácií o prístroji. 
• Zmena názvu siete (SSID) a hesla. 
• Vykonanie aktualizácie firmvéru. 

 

 

 
 

 

 
 

 Stav pripojenia WLAN 
• ONLINE: Smartfón/tablet je pripojený k prístroju FM-Master WLAN. 
• OFFLINE: Smartfón/tablet nie je pripojený k prístroju FM-Master WLAN. 
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DE Anschlussspannung Gesamtbelastung Leistung Gesamtbelastung Strom Belastung dimmbare Steckdose Feinsicherung Dimmer 
EN Mains voltage Total output, rating Total output, current Load, dimming socket Fine-wire fuse, dimmer 
FR Tension de raccordement Charge totale rendement Charge totale courant Densité de courant Prise avec variateur Variateur à fusible pour courant 

faible 
NL Aansluitspanning Max. capaciteit Totale belasting stroom Belasting dimbaar stopcontact Fijne zekering dimmer 
ES Tensión de conexión Carga total potencia Carga total corriente Carga atenuable Tomacorriente Fusible para baja intensidad re-

gulador de la intensidad de la 
luz 

PT Tensão de conexão Carga total potência Carga total corrente Carga, bucha de controlo por variação Fusível fino - resistência variável 
IT Tensione di attacco Carico totale potenza Carico totale corrente Carico presa regolabile Fusibile a filo sottile dimmer 
DA Tilslutningsspænding Samlet last, effekt Samlet last, strøm Belastning dimbar stikkontakt Finsikring på dæmper 
NO Nettspenning Total belastning effekt Total belastning strøm Belastning dimmbar stikkontakt Finsikring dimmer 
SV Anslutningsspänning Total belastning effekt Total belastning ström Belastning dimmeranslutning Finsäkring för dimmer 
FI Verkkojännite Kokonaiskuormitus, teho Kokonaiskuormitus, virta Kuormitus, himmennettävä Pistorasia Tarkkuusvaroke valonsäädin 
HU Csatlakoztatási feszültség Teljes terhelés teljesítmény Teljes terhelés áram A szabályozható dugaszoló aljzat terhelése A dimmer kapcsoló fi-

nombiztosítéka 
PL Napięcie przyłączeniowe Obciążenie całkowite - moc Obciążenie całkowite - prąd Obciążenie gniazdka o regulowanych parametrach Bezpiecznik o wysokiej czułości 

regulatora (ściemniacza) 
CS Připojovací napětí Celkové zatížení - výkon Celkové zatížení - el.proud Zatížení stmívatelná zásuvka Jemná pojistka stmívače 
SK Napájacie napätie Celkové zaťaženie – výkon Celkové zaťaženie – prúd Zat’aženia stmievateľné zásuvka Jemná poistka pre stmievač 
SL Priključna napetost Skupna obremenitev moč Skupna obremenitev tok Obremenitev zniževalne vtičnice Precizna varovalka za zatemnil-

nik 
HR Priključni napon Ukupno opterećenje snagom Ukupno strujno opterećenje Opterećenje na prigušnoj utičnici Fini osigurač prigušivača 
RO Tensiune de conexiune Solicitare totală putere Solicitare totală curent Sarcină doza reglabilă Siguranţă de precizie graduator 
BG Напрежение в точката на свързване Пълно натоварване Мощност Пълно натоварване Ток Натоварване на регулирането Дюза на щекера Слаботоков предпазител 

Димер 
UK Напруга мережі живлення Загальне навантаження 

потужності 
Загальне навантаження живлення Навантаження, що затемнюється Розетка Слабкострумовий запобіжник 

димера 
RU Напряжение питающей сети Полная нагрузка, мощность Полная нагрузка, питание Нагрузка розетки регулирования Слаботочный предохранитель 

диммера 
CN 输入电压 总负荷功率 总负荷电流 负载可调插座 调光器熔断器 

 220 … 240 V AC, 50/60 Hz max. 3600 W max. 16 A 40 … 320 W 5 × 20 mm, T 1.6 H / 250 V 
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DE Frequenz WLAN / max. Reichweite Frequenz Funksteuerung / max. Reichweite Ausgänge Abmessungen Gewicht 
EN WLAN frequency / max. range Wireless control frequency / max. range Outlets Dimensions Weight 
FR Fréquence WLAN / portée max. Fréquence radiocommande / portée max. Sorties Dimensions Poids 
NL Frequentie WLAN / max. reikwijdte Frequentie draadloze besturing / max. reikwijdte Uitgangen Afmetingen Gewicht 
ES Frecuencia WLAN / alcance máximo Frecuencia radiomando / alcance máximo Salidas Dimensiones Peso 
PT Frequência WLAN / alcance máximo Frequência telecomando / alcance máximo Saídas Dimensões Peso 
IT Frequenza WLAN / distanza max. Frequenza radiocomando / distanza max. Uscite Dimensioni Peso 
DA Frekvens WLAN/maks. rækkevidde Frekvens fjernbetjening/maks. rækkevidde Udgange Mål Vægt 
NO Frekvens WLAN /maks. rekkevidde Frekvens radiostyring / maks. rekkevidde Utganger Mål Vekt 
SV Frekvens WLAN / max. räckvidd Frekvens fjärrstyrning / max. räckvidd Utgångar Mått Vikt 
FI WLAN-taajuus / suurin kantama Radio-ohjauksen taajuus / suurin kantama Lähdöt Mitat Paino 
HU WLAN frekvencia / max. hatótávolság Rádiós vezérlés frekvencia / max. hatótávolság Kimenetek Méretek Súly 
PL Częstotliwość WLAN / maks. zasięg Częstotliwość zdalnego sterowania / maks. zasięg Wyloty Wymiary Ciężar 
CS Frekvence WLAN / max. dosah Frekvence radiového ovládání / max. dosah Výstupy Rozměry Hmotnost 
SK Frekvencia WLAN / max. dosah Frekvencia rádiového ovládania / max. dosah Výstupy Rozmery Hmotnost’ 
SL Frekvenca WLAN / maks. domet Frekvenca radijskega krmiljenja / maks. domet Izhodi Dimenzije Teža 
HR Frekvencija WLAN-a / maks. doseg Frekvencija daljinskog upravljanja / maks. doseg Izlazi Dimenzije Težina 
RO Frecvenţă WLAN / rază max. de acţiune Frecvenţă sistem de comandă prin radio / rază max. de acţiune Ieşiri Dimensiuni Greutate 
BG Честота WLAN / макс. обхват Честота радиоуправление / макс. обхват Изходи Размери Тегло 
UK Частота бездротової ЛОМ / макс. радіус дії Частота радіокерування / макс. радіус дії Виходи Розміри Вага 
RU Частота WLAN / макс. радиус действия Частота  радиоуправления / макс. радиус действия Выходы Размеры Вес 
CN 无线局域网 (WLAN) 频率 / 最大有效距离 无线电控制频率 / 最大有效距离 输出 尺寸 重量 
 2,4 GHz / 80 m 433,92 MHz / 80 m 5 215 × 155 × 295 mm 2 kg 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

47
69

5/
11

-1
6 

 


	-  DE  -
	Sicherheitshinweise
	Vorschriftsmäßige elektrische Installation
	Sicherer Betrieb

	Hinweise zu dieser Kurzanleitung
	Symbole in dieser Anleitung

	Lieferumfang
	Produktbeschreibung
	Funktionsbeschreibung
	Bestimmungsgemäße Verwendung

	Aufstellen und Anschließen
	Antenne anschließen
	Gerät aufstellen
	Stromversorgung anschließen
	EGC-Gerät anschließen
	Geräte an den Stromversorgungsverteiler anschließen

	Inbetriebnahme
	Betriebszustand anzeigen
	APP installieren
	Verbindung über WLAN-Router herstellen
	Direkte WLAN-Verbindung herstellen
	Bedienelemente der App


	-  EN  -
	Safety information
	Correct electrical installation
	Safe operation

	Information about this short manual
	Symbols used in these instructions

	Scope of delivery
	Product Description
	Function description
	Intended use

	Installation and connection
	Connecting the antenna
	Set-up the unit
	Connecting the power supply
	Connecting the  unit
	Connect the units to the power supply distributor 

	Commissioning/start-up
	The LED on the FM-Master WLAN indicates the current operating status. (→ Operating status display
	Operating status display
	Installing the APP
	Establishing a connection via WLAN router
	Establishing a direct WLAN connection
	App operating elements


	-  FR  -
	Consignes de sécurité
	Installation électrique correspondant aux prescriptions
	Exploitation sécurisée

	Remarques relatives à cette notice d'emploi sommaire
	Symboles dans cette notice d'emploi

	Pièces faisant partie de la livraison
	Description du produit
	Description des fonctions
	Utilisation conforme à la finalité

	Mise en place et raccordement
	Branchement de l'antenne
	Mise en place de l'appareil
	Branchement de l'alimentation en courant
	-Brancher l’appareil
	Raccorder des appareils sur la distribution d'alimentation en courant

	Mise en service
	Affichage du statut d'exploitation
	Installation de l'App
	Établissement de la connexion via le routeur WLAN
	Établissement de la connexion directe WLAN
	Eléments de commande de l'App


	-  NL  -
	Veiligheidsinstructies
	Elektrische installatie volgens de voorschriften
	Veilig gebruik

	Opmerkingen bij deze beknopte handleiding
	Symbolen in deze handleiding

	Leveringsomvang
	Productbeschrijving
	Functiebeschrijving
	Beoogd gebruik

	Plaatsen en aansluiten
	Antenne aansluiten
	Het plaatsen van het apparaat
	Voeding aansluiten
	-apparaat aansluiten
	Het apparaat op de verdeler voor de stroomvoorziening aansluiten

	Inbedrijfstelling
	Bedrijfstoestand weergeven
	App installeren
	Verbinding via WLAN-router maken
	Directe WLAN-verbinding maken
	Bedieningselementen van de app


	-  ES  -
	Indicaciones de seguridad
	Instalación eléctrica conforme a lo prescrito
	Funcionamiento seguro

	Indicaciones sobre estas instrucciones breves
	Símbolos en estas instrucciones

	Volumen de suministro
	Descripción del producto
	Descripción del funcionamiento
	Uso conforme a lo prescrito

	Emplazamiento y conexión
	Conexión de la antena
	Emplazamiento del equipo
	Conexión de la alimentación de corriente
	Conexión del equipo 
	Conexión de los equipos al distribuidor de energía eléctrica

	Puesta en marcha
	Indicación del estado de servicio
	Instalación de la aplicación
	Establecimiento de la conexión a través del router WLAN
	Establecimiento de la conexión WLAN directa
	Elementos de mando de la aplicación


	-  PT  -
	Instruções de segurança
	Instalação eléctrica conforme as normas vigentes
	Operação segura

	Explicações relativas a estas instruções resumidas
	Símbolos usados nestas instruções

	Âmbito de entrega
	Descrição do produto
	Descrição do funcionamento
	Emprego conforme o fim de utilização acordado

	Posicionar e conectar
	Conectar a antena
	Posicionar o aparelho
	Conectar a alimentação eléctrica.
	Ligar o aparelho 
	Conectar os aparelhos ao distribuidor de alimentação eléctrica

	Colocar o aparelho em operação
	Mostar o estado operacional
	Instalar a APP
	Estabelecer a comunicação através do WLAN-Router
	Estabelecer a comunicação WLAN directa
	Elementos de controle da App


	-  IT  -
	Avvertenze di sicurezza
	Installazione elettrica conforme alle norme
	Funzionamento sicuro

	Note sulle presenti istruzioni brevi
	Simboli utilizzati in queste istruzioni

	Volume di fornitura
	Descrizione del prodotto
	Descrizione del funzionamento
	Impiego ammesso

	Installazione e allacciamento
	Collegare l'antenna
	Installare l'apparecchio
	Collegare l'alimentazione elettrica
	Allacciamento dell'apparecchio 
	Collegare gli apparecchi al distributore di alimentazione elettrica

	Messa in funzione
	Visualizzazione delle condizioni di funzionamento
	Installare l'app
	Creare il collegamento attraverso il router WLAN
	Instaurare il collegamento WLAN
	Elementi di comando dell'App


	-  DA  -
	Sikkerhedsanvisninger
	Forskriftsmæssig elektrisk installation
	Sikker drift

	Bemærkninger om denne lynvejledning
	Symboler i denne vejledning

	Leveringsomfang
	Produktbeskrivelse
	Funktionsbeskrivelse
	Anvendelse i henhold til bestemmelser

	Opstilling og tilslutning
	Tilslutning af antennen
	Opstilling af apparatet
	Tilslutning af strømforsyning
	Tilslut -apparatet
	Tilslut apparaterne til strømforsyningsfordeleren

	Idrifttagning
	Visning af driftstilstand
	Installation af APP
	Etablering af forbindelse via WLAN-router
	Etablering af direkte WLAN-forbindelse
	Appens betjeningselementer


	-  NO  -
	Sikkerhetsanvisninger
	Forskriftsmessig elektrisk installasjon
	Sikker drift

	Merknader til denne hurtigveiledningen
	Symboler i denne bruksanvisningen

	Leveringsomfang
	Produktbeskrivelse
	Funksjonsbeskrivelse
	Tilsiktet bruk

	Installasjon og tilkobling
	Koble til antenne
	Stille opp apparatet
	Koble til strømforsyning
	Koble til -apparatet
	Koble apparatene til strømforsyningsfordeleren

	Idriftssettelse
	Vise driftstilstand
	Installere APP
	Opprett forbindelse ved hjelp av WLAN-ruter
	Opprette direkte WLAN-forbindelse
	Appens betjeningselementer


	-  SV  -
	Säkerhetsanvisningar
	Elektrisk installation enligt föreskrift
	Säker drift

	Information om denna kortfattade bruksanvisning
	Symboler i denna bruksanvisning

	Leveransomfattning
	Produktbeskrivning
	Funktionsbeskrivning
	Ändamålsenlig användning

	Installation och anslutning
	Ansluta antennen
	Installera apparaten
	Ansluta strömförsörjningen
	Ansluta -apparaten
	Anslutning av apparater till stömförsörjningsfördelaren

	Driftstart
	Visa driftsstatus
	Installera APP
	Skapa anslutning via WLAN-router
	Skapa direkt WLAN-anslutning
	Styrfunktioner i appen


	-  FI  -
	Turvaohjeet
	Määräystenmukainen sähköasennus
	Turvallinen käyttö

	Ohjeita tämän pikaoppaan käyttöön
	Tämän ohjeen symbolit

	Toimituksen sisältö
	Tuotekuvaus
	Toiminnan kuvaus
	Määräystenmukainen käyttö

	Paikoilleen asettaminen ja yhdistäminen
	Antennin liittäminen
	Laitteen asennus
	Verkkojohdon liittäminen
	-laitteen kytkeminen
	Laitteiden liittäminen virransyöttöjakajaan

	Käyttöönotto
	Käyttötilan ilmoittaminen
	SOVELLUKSEN asentaminen
	Yhteyden muodostaminen WLAN-reitittimen kautta
	Suoran WLAN-yhteyden muodostaminen
	Sovelluksen ohjaustoiminnot


	-  HU  -
	Biztonsági útmutatások
	Előírásszerű elektromos telepítés
	Biztonságos üzemeltetés

	Információk a rövid útmutatóhoz
	A jelen útmutatóban használt szimbólumok

	Csomagolás
	Termékleírás
	Funkcionális leírás
	Rendeltetésszerű használat

	Felállítás és csatlakoztatás
	Az antenna csatlakoztatása
	A készülék felállítása
	Az áramellátás csatlakoztatása
	 készülék csatlakoztatása
	Csatlakoztassa a készülékeket az áramelosztóhoz.

	Üzembe helyezés
	Üzemállapot kijelzése
	Az alkalmazás telepítése
	Kapcsolat létesítése WLAN-routeren keresztül
	Közvetlen WLAN-kapcsolat létrehozása
	Az alkalmazás kezelőelemei


	-  PL  -
	Przepisy bezpieczeństwa
	Instalacja elektryczna zgodna z przepisami
	Bezpieczna eksploatacja

	Przedmowa do krótkiej instrukcji
	Symbole w niniejszej instrukcji

	Zakres dostawy
	Opis produktu
	Opis działania
	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

	Ustawienie i podłączenie
	Podłączenie anteny
	Umiejscowienie urządzenia
	Podłączenie zasilania prądowego
	 - podłączenie urządzenia
	Podłączyć urządzenia do rozdzielacza prądu

	Uruchomienie
	Wskazywanie stanu roboczego
	Zainstalowanie aplikacji
	Nawiązanie połączenia poprzez router WLAN
	Nawiązanie bezpośredniego połączenia WLAN
	Elementy obsługowe aplikacji


	-  CS  -
	Bezpečnostní pokyny
	Elektrická instalace podle předpisů
	Bezpečný provoz

	Pokyny k tomuto stručnému návodu
	Symboly použité v tomto návodu

	Rozsah dodávky
	Popis výrobku
	Popis funkcí
	Použití v souladu s určeným účelem

	Instalace a připojení
	Připojení antény
	Instalace přístroje
	Připojení na el. síť
	Připojení přístroje 
	Přístroj připojte na rozváděč napájení elektrickým proudem

	Uvedení do provozu
	Zobrazení provozního stavu
	Instalace aplikace
	Navázání spojení prostřednictvím routeru WLAN
	Navázání přímého spojení WLAN
	Ovládací prvky aplikace


	-  SK  -
	Bezpečnostné pokyny
	Elektrická inštalácia podľa predpisov 
	Bezpečná prevádzka

	Pokyny k tomuto krátkemu návodu
	Symboly v tomto návode

	Rozsah dodávky
	Popis výrobku
	Popis funkcie
	Použitie v súlade s určeným účelom

	Inštalácia a pripojenie
	Pripojenie antény
	Inštalácia prístroja
	Pripojenie k elektrickej sieti
	Pripojenie prístroja 
	Pripojenie prístrojov na napájací rozdeľovač

	Uvedenie do prevádzky
	Zobrazenie prevádzkového stavu
	Inštalácia aplikácií
	Vytvorte pripojenie cez smerovač WLAN
	Vytvorte priame WLAN pripojenie
	Ovládacie prvky aplikácie


	-  SL  -
	Varnostna navodila
	Pravilna električna namestitev 
	Varna uporaba

	Napotki k tem kratkim navodilom
	Simboli v teh navodilih

	Vsebina pošiljke
	Opis izdelka
	Opis funkcij
	Pravilna uporaba

	Postavitev in priklop
	Priklop antene
	Postavitev aparata
	Priklop oskrbe z električnim tokom
	Priključitev naprave 
	Napravo priključite na delilnik za napajanje z elektriko.

	Zagon
	Prikaz obratovalnega stanja
	Namestitev programa
	Vzpostavitev povezave prek usmerjevalnika WLAN
	Vzpostavitev neposredne povezave WLAN
	Upravljalni elementi programa


	-  HR  -
	Sigurnosne napomene
	Ispravne električne instalacije
	Siguran rad

	Napomene o ovim kratkim uputama
	Simboli u ovim uputama

	Opseg isporuke
	Opis proizvoda
	Opis rada
	Namjensko korištenje

	Postavljanje i priključivanje
	Priključivanje antene
	Postavljanje uređaja
	Priključivanje napajanja
	Priključivanje uređaja  
	Uređaje spojiti na razvodnik za napajanje strujom.

	Stavljanje u pogon
	Prikaz radnog stanja
	Instaliranje aplikacije
	Povezivanje preko WLAN usmjerivača
	Uspostavljanje izravne WLAN veze
	Poslužni elementi aplikacije


	-  RO  -
	Indicaţii de securitate
	Instalaţie electrică conform normelor 
	Funcţionare sigură

	Indicaţii privind acest scurt îndrumător
	Simboluri din prezentele instrucţiuni

	Conţinutul livrării
	Descrierea produsului
	Descrierea funcţiilor
	Utilizarea în conformitate cu destinaţia

	Amplasarea şi racordarea
	Racordarea antenei
	Amplasarea aparatului
	Racordarea alimentării cu curent
	Racordarea aparatului 
	Conectaţi echipamentele la distribuitorul de energie electrică

	Punerea în funcţiune
	Afişarea regimului de funcţionare
	Instalarea aplicaţiei
	Realizarea conexiunii prin intermediul router-ului WLAN
	Realizarea conexiunii directe WLAN
	Elementele de operare ale aplicaţiei


	-  BG  -
	Указания за безопасност
	Електрическо инсталиране съгласно предписанията
	Безопасна работа

	Инструкции към настоящото ръководство
	Символите в това упътване

	Размер на доставката
	Описание на продукта
	Описание на функциите
	Употреба по предназначение

	Монтаж и свързване
	Свързване на антената
	Инсталиране на уреда
	Свързване на електрозахранването
	Свързване на -уред
	Свържете уреди към разпределителя на електрозахранването

	Въвеждане в експлоатация
	Показание на работното състояние
	Инсталиране на приложението
	Осъществяване на връзка чрез WLAN рутер
	Осъществяване на директна WLAN връзка
	Командни елементи на App /приложението/


	-  UK  -
	Інструкція з техніки безпеки
	Електричний монтаж згідно з правилами
	Безпечна робота

	Вказівки до короткої інструкції
	Символи, що використані у цій інструкції з експлуатації

	Об’єм поставок
	Опис виробу
	Описання принципу дії пристрою
	Використання пристрою за призначенням

	Встановлення та підключення
	Підключення антени
	Встановлення пристрою
	Підключення електроживлення
	-Підключення пристрою
	Приєднайте прилад до розподільника електроживлення

	Уведення в експлуатацію
	Повідомлення про робочий режим
	Встановлення додатку
	Встановлення підключення через Wi-Fi роутер
	Встановлення прямого підключення до бездротової мережі
	Елементи управління додатку


	-  RU  -
	Указания по технике безопасности
	Электрический монтаж согласно предписанию
	Безопасная эксплуатация

	Указания к настоящему краткому руководству по эксплуатации
	Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации

	Объём поставок
	Описание изделия
	Описание принципа действия прибора
	Использование прибора по назначению

	Установка и подсоединение
	Подсоединение антенны
	Установка прибора
	Подключение к электропитанию
	Подключение -прибора
	Присоедините прибор к распределителю электропитания

	Ввод в эксплуатацию
	Изображение режимов работы
	Установить программное приложение
	Соединить через WLAN-маршруторизатор
	Выполнить напрямую соединение с WLAN
	Элементы управления приложения


	-  CN  -
	安全说明
	按规定进行电气安装
	安全操作

	关于本快速入门指南的提示
	本使用说明书中的图标

	供货范围
	产品介绍
	功能说明
	按规定使用

	安装和连接
	连接天线
	安放设备
	连接电源
	连接设备
	将设备连接到电源分配器上

	调试
	显示运行状态
	安装应用程序
	通过 WLAN 路由器建立连接
	建立直接 WLAN 连接
	应用程序的操作元件



