
iZWCDM1 - Botão de cor inteligente Este dispositivo é um interruptor de botão de funções múltiplas. É 
capaz de ligar / desligar os aparelhos ou ajustar a porcentagem de 
dimmer. Também pode funcionar como um temporizador. O suporte 
de parede bem projetado e a parte traseira magnética permitem que 
o interruptor possa ser fixado na parede. Este produto pode ser 
incluído e operado em qualquer rede Z-Wave com outros dispositivos 
certificados Z-Wave de outros fabricantes e / ou outras aplicações.
Nota:
Forneça uma tensão de 5 DVC através da Micro USB Port 
para ativar o dispositivo antes do primeiro uso.
A função de rotação e as funções do temporizador funcionam apenas 
quando o dispositivo está montado na posição vertical ou fica na 
parede ou o dispositivo só funcionará como interruptor de ligar / 
desligar quando instalado horizontalmente.

Configuração da rede Z-Wave
Na primeira vez, adicione o dispositivo à rede Z-Wave. Verifique se o 
controlador primário está no modo de adicionar. E depois ligue o 
dispositivo através do micro USB. O dispositivo iniciará 
automaticamente o NWI (Network Wide Inclusion). O LED vermelho 
irá piscar a cada segundo e continuar 30 segundos. E deve ser 
incluído em 5 segundos. O LED vermelho acenderá um segundo. 
Girar para a área A (mostrado na Fig. 1) e tocar 3 vezes pode 
abortar o modo NWI.
Há um botão de toque no lado da frente. O botão executa inclusão 
manual, exclusão e reinicialização para o padrão.
1. Inclua: Apontando a ponta de flecha para a área A primeiro (mostrado na Fig. 

1). Pressionando o botão três vezes em 1,5 segundos. O LED vermelho 
acenderá durante 1 segundo se for bem-sucedido.

2. Excluir: Apontando a ponta da seta para a área A primeiro. Pressionando o botão 
três vezes em 1,5 segundos.

3. Redefinir para padrão: apontando a seta para a área A primeiro. Pressionando o 
botão quatro vezes em 2 segundos e segure no quarto. O LED vermelho 
acenderá durante 3 segundos, solte o botão dentro de 2 segundos enquanto o 
LED se apaga. O LED pisca por 1 segundo o reiniciar sucedeu, ou o LED piscará 
uma vez.
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Aviso: Incluir um ID de nó atribuído pelo controlador Z-Wave 
significa "Adicionar" ou "Inclusão". Excluir um ID de nó atribuído 
pelo controlador Z-Wave significa "Remover" ou "Exclusão

Função
Este dispositivo pode controlar os dimmers no grupo 2 usando três 
maneiras: Dimmer, Timer e On / Off Switch. Aponte a ponta da 
flecha para a área A (mostrada na Fig. 1 e Fig. 2) e segure o 
botão, solte-se depois que o LED vermelho sair. Um sinal sonoro 
significa entrar no modo Temporizador ou dois sinais sonoros 
significa entrar no modo Dimmer. O dispositivo pode mudar 
automaticamente para o modo de ligar / desligar quando encaixa a 
horizontal.

*Dimmer

           Figura 1
Este dispositivo é capaz de ajustar o nível do dimmer girando para 
um ângulo diferente. Quando o status estiver Desligado, o LED 
surround não funcionará, exceto na

área A (mostrada na Fig. 1). Gire o dispositivo para a área B, C, D 
(mostrado na Fig. 1), em seguida, toque o botão pode definir o 
status como Ligado. Após um pequeno sinal sonoro, o LED surround 
mudará gradualmente de azul para vermelho na área D. Ele enviará 
o comando de configuração básica automaticamente 1 segundo após 
a parada rotativa. Para desligar o dispositivo no grupo 2, você pode 
girar PSR04 para a área C ou tocar o botão novamente.

*Temporizador

Este modo pode medir o tempo de desligar a luz. O comprimento é 
de até 15 minutos. Quando a contagem decrescente é iniciada, o 
LED surround pisca e a campainha irá tocar de acordo com o tempo 
restante. Girar para a área C pode cancelar a contagem direta 
diretamente.

Nota: O zumbador no modo timer pode ser desabilitado 
configurando o NO da Configuração. 25 bit 1 a 1.
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Temporizador esquerdo Cor do flash Sirene

10~15 min Ciano / 10 seg

5~10 min Verde / 10 seg
3~5 min Amarelo / 10 seg
1~3 min Laranja / 10 seg

30~60 seg Rosa /10 seg
10~30 seg Rosa /10 seg  1 beep / 10 seg
1~5 seg Rosa /1 seg 1 beep / 1 seg

Sem tempo Branco / 1 seg 4 beeps / 1 seg

*Interruptor On/Off 

Este dispositivo é capaz de funcionar como interruptor On / Off 
enviando o conjunto básico de acordo com a configuração NO.1 e 
NO.2 ao ajustar a horizontal

Relatório de tempo
O dispositivo suporta o relatório temporário não solicitado do status.

• Relatório do nível da bateria: todas as 6 horas relatam uma vez no 
padrão. Poderia ser alterado definindo a configuração NO. 10.

• Relatório de bateria fraca: Quando o nível da bateria está muito 
baixo, cada 30 minutos irá relatar uma vez.

Notificação de Z-Wave

Após a adição do dispositivo à rede, ele será ativado uma vez por dia 
em padrão. Quando ele despertará, transmitirá a mensagem "Wake 
Up Notifica-tion" para a rede e ativará 10 segundos para receber os 
comandos de configuração. A configuração mínima do intervalo de 
ativação é de 30 minutos ea configuração máxima é de 120 horas. E 
o intervalo é de 30 minutos. Se o usuário quiser despertar o 
dispositivo imediatamente, rote para a área A e pressione o botão de 
toque uma vez. O dispositivo irá despertar por 10 segundos a cada 
vez.
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Instalação

1. Fixar suporte na parede
2. Há um ímã na parte traseira desse dispositivo. Pode manter o 

suporte.
Aviso: Não instale o suporte na parede instável, isso pode causar 
aborto espontâneo para controlar as luzes.

Firmware update over the air (OTA)

Este dispositivo suporta a atualização de firmware da Z-Wave via 
OTA. Deixe o controlador no modo de atualização de firmware e 
gire para a área A e toque o botão uma vez para iniciar a 
atualização. Depois de terminar o download do firmware, o LED 
vermelho começará a piscar a cada 0,5 segundo. Não remova a 
bateria antes que o LED pare de piscar. Aviso: recomenda usar 
OTA quando o dispositivo estiver carregando.
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Resolução de problemas

Sintoma Motivo da Falha Recomendação
A função ligar / 
desligar não 
funciona e o LED 
desligado

1.A bateria está 
ficando sem 
energia

2.Modo de 
função 
incorreto

1.Carregar a bateria pelo 
Micro USB.

2.Apontando a flecha para 
a área B e pressione o 
botão de toque.

3.Se o dispositivo ainda 
funcionar, não abra a 
chave e envie-a para 
reparo.

Não é possível 
ajustar a 
porcentagem de 
dimmer

1.O dispositivo 
não pode ser 
colocado na 
posição vertical.

2.O dispositivo 
está em estado 
desativado.

1. Verifique se o dispositivo está 
colocado na posição vertical.

2. Girando para a porcentagem 
desejada, então pressione o 
botão de toque. Ou 
apontando a ponta de flecha 
para a área B e pressione o 
botão de toque para ligar a 
lâmpada e ajuste a 
porcentagem.

O dispositivo não 
pode se juntar à 
rede Z-Wave

1.O dispositivo 
pode em uma 
rede Z-Wave.

2.A ponta da seta 
aponta para 
área errada.

1.Exclua o dispositivo e 
inclua novamente.

2.Apontando a seta para 
a área A, então inclua 
novamente.

Botão sem resposta 1. O botão não 
responderá 
quando o LED 
estiver piscando.

Aguarde até que o LED 
seja apagado e tente 
novamente.

Especificações

Tensão 
operacional

3.7 V (Bateria de polímero de lítio)

Tensão de carga 
da bateria

5 VDV @ Porta Micro USB 

Alcance Minimo 40m no interior, 100m no exterior 
(linha reta)

Temperatura de 
operação

-10°C ~ 40°C

Alcance de 
frequência

iZWCDM1-1: 868.40MHz; 869.85MHz(EU) 
iZWCDM1-2: 908.40MHz; 916.00MHz(USA/Canada) 
iZWCDM1-3: 922.5MHz/ 923.9MHz/ 926.3MHz 
(Taiwan/JP)

** As especificações estão sujeitas a alterações e melhorias sem 
aviso prévio.    

Descarte 
Esta marcação indica que este produto não deve ser 
eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. 
Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde 
humana da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o 
de forma responsável para promover a reutilização 
sustentável de recursos materiais. Para retornar o seu 
dispositivo usado, use os sistemas de retorno e cobrança 
ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi 
comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem 
ambiental segura.
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Declaração de interferência da FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com o limite 
para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das 
Regras da FCC.
Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra 
interferências prejudiciais em uma instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as 
instruções, pode causar interferência prejudicial
comunicações de rádio.
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em 
uma instalação específica.
Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de 
rádio ou televisões, o que
pode ser determinado deslizando e desligando o equipamento, o 
usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma das 
seguintes medidas:
• Reoriente ou replace a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor
• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente 

daquele ao qual o receptor está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente 

para obter ajuda. Este dispositivo está em conformidade com a 
Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita
para as duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo a interferência que pode causar operação indesejada.
FCC Cuidado: quaisquer alterações ou modificações não 
expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade 
podem anular a autoridade do usuário para operar este 
equipamento.
Este transmissor não deve ser co-localizado ou operando em 
conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
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