
HEATIT Z-PUSH
NÁSTENNÝ OVLÁDAČ

INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s 
národnými stavebnými predpismi. Pred inštaláciou odpojte 
napájanie zariadenia zo siete. Počas inštalácie zariadenia musí byť 
napájanie zariadenia VŽDY odpojené!

pridaný do siete Z-Wave naskenovaním Z-Wave QR-kódu, ktorý sa 
nachádza na produkte, pomocou ovládača poskytujúceho zahrnutie 
SmartStart. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia akcia a produkt SmartStart sa 
automaticky pridá do 10 minút od zapnutia v blízkosti siete.

Stručný návod Prečítajte si celý návod na:
manuals.heatit.com

Ver 2021-A 1. Vyberte a namontujte prednú časť, ktorá vyhovuje vašim potrebám (viac 

informácií nájdete v kapitole „Výber správnej prednej časti/zostavy“ 

popísanej v kompletnom návode).

2. Jemným potiahnutím plastového štítku batérie napájate produkt.

3. Spustite postup pridávania z primárneho ovládača.
4. Stlačte na zariadení 6-krát v rýchlom slede ľubovoľné tlačidlo HORE 

(zariadenie má štítok na kryte batérie smerujúci k tlačidlám HORE). 

Vaše zariadenie je teraz pridané do vášho primárneho ovládača.

5. Nainštalujte zariadenie na preferované miesto.

a. Pripevnite kovovú montážnu konzolu na nástennú krabicu alebo priamo na 

stenu pomocou dodanej súpravy skrutiek.

b. Umiestnite zariadenie do nástenného rámu tak, aby šípky zobrazené na 

štítku smerovali nahor.

c. Pritlačte zariadenie a nástenný rám na kovovú montážnu 

konzolu.

Ak zariadenie už patrí do siete, pred jeho pridaním do siete vykonajte 
proces odstránenia. V opačnom prípade pridanie tohto zariadenia 
zlyhá. Po odstránení zariadenia zo siete sa zariadenie vráti na výrobné 
nastavenia.

TECHNICKÉ DÁTA

Protokol

Čip
Batéria

Odhad. životnosť batérie

Z-Wave Plus, 868,4 MHz

Čip Z-Wave 700

1x batéria CR2450

Odhadovaný 1 rok (s predvolenými 

nastaveniami a max. 10 stlačeniami za deň)

1, 2 alebo 3 vahadla

5°C až 40°C (0°C až 40°C skladovanie) 

Max 95% RH

Min. 40 metrov

IP 20

55 x 55 x 14 mm

Biela RAL 9010
Biela RAL 9003
čierna Tlačidlá

Teplota okolia
Vlhkosť
Rozsah RF

IP kód
Veľkosť (DxŠxV)Poznámka: Upevňovacie spony kolísk sa môžu uvoľniť po 

mnohonásobnom namontovaní a odmontovaní.
ÚVOD
Nástenný ovládač Heatit Z-Push je bezdrôtový nástenný ovládač Z-Wave. Má 

možnosti montáže pre 1, 2 alebo 3 vahadla, čo umožňuje jednoduchú a 

praktickú správu vašich produktov Z-Wave. Prepínač je možné nastaviť tak, 

aby ovládal scenáre alebo pracoval v spojení s inými produktmi Z-Wave. Každý 

kolískový prepínač má dvojfarebnú LED diódu na indikáciu činnosti tlačidiel. 

Nástenný ovládač Heatit Z-Push sa dodáva so všetkými tromi sadami kolísk v 

krabici. Prepínač zapadá do rámov System 55.

Schválenia Z-Wave Plus V2

CE
RoHS 2002/95/EC

2002/96/ES (WEEE)

1999/5/ES (RTTE)

PRIDAŤ/ODSTRÁNIŤ

Existujú dva spôsoby, ako pridať svoje zariadenia do siete Z-Wave:

Metóda 1: Štandardná (manuálna)

Informácie o nastavení primárneho ovládača v režime pridania/odstránenia nájdete 

v príručke k vášmu primárnemu ovládaču. Zariadenie je možné pridať alebo odobrať 

zo siete iba vtedy, ak je primárny ovládač v režime pridania/odstránenia.

1. Spustite režim učenia v ovládači.
2. Stlačte ľubovoľné tlačidlo HORE 6-krát do 3 sekúnd.

VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA PRODUKTOV OD 
VIACERÝCH VÝROBCOV
Pred inštaláciou si to prečítajte
Toto zariadenie sa môže používať so všetkými zariadeniami certifikovanými 

certifikátom Z-Wave Plus™ a malo by byť kompatibilné s takýmito 

zariadeniami vyrobenými akýmkoľvek výrobcom. Každý primárny regulátor sa 

líši v závislosti od výrobcu, jeho cieľovej skupiny a zamýšľaného použitia/

aplikácie. Skontrolujte funkcie implementované primárnym ovládačom, ktorý 

chcete použiť s naším certifikovaným zariadením Z-Wave Plus, aby ste sa 

uistili, že poskytuje potrebné ovládacie prvky na plné využitie možností nášho 

produktu.

Keď sa spustí režim učenia, LED dióda zodpovedajúca tlačidlu, ktoré ste stlačili, 

bude blikať na zeleno. Zariadenie bude indikovať „Success“ vyžarovaním 

zeleného svetla na 3 sekundy.

Chyba pri pridávaní:

Ak nástenný ovládač Heatit Z-Push neprijme žiadne informácie z 
brány, časový režim učenia uplynie po 30 sekundách.
Zariadenie bude indikovať „Fail“ vyžarovaním červeného svetla na 3 

sekundy, ak sa tak stane, vykonajte proces odstránenia z ovládača pred 

reštartovaním režimu učenia.

Spoločnosť Heatit Controls AB nezodpovedá za typografické chyby, iné chyby alebo opomenutia v 
našich informáciách. Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Všetky 
elektroinštalácie musí vykonať autorizovaný elektrikár. Produkt musí byť inštalovaný v súlade s 
národnými stavebnými predpismi a našou inštalačnou príručkou.

Metóda 2: SmartStart (automatický)

Pozrite si prosím váš primárny ovládač/bránu, či ovládač 
podporuje SmartStart. Produkty podporujúce SmartStart môžu byť Heatit Controls AB l Läkarvägen 4, 454 31 BRASTAD, ŠVÉDSKO 

Telefón: +47 61 18 77 77 l post@heatit.com –www.heatit.com
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