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Wiser у вашій оселі
Wiser – це зручна, універсальна система керування функціями 
будинку.
Wiser має широкий спектр рішень для вашої оселі, щоб від-
повідати вашим побажанням і вимогам. Це і прості рішення 
для керування окремими світильниками або жалюзі, і системи 
керування кімнатами з багатьма пристроями, й навіть системи 
керування цілим будинком.
Всі ці опції зручно налаштовуються й запускаються з додатку 
Wiser. Можна також додавати до додатку Wiser на вашому 
смартфоні або планшеті різноманітні пристрої Wiser.
Wiser дарує максимальний комфорт.

Додаток Wiser

• Додаток для керування освітленням, жалюзі й опаленням
з інтуїтивним інтерфейсом

• Зручний контроль стану під'єднаних пристроїв
• Негайно реагує на ваші дії
• Зв'язування й налаштування пристроїв з додатку
• Моменти – це новий спосіб програмування дій одного або 
багатьох пристроїв у системі Wiser. Моменти керують при-
строями відповідно до ваших потреб у кожному конкретному 
випадку – незалежно від того, знаходитесь ви вдома чи 
кудись поїхали, збираєтесь читати, дивитись телевізор, або 
йдете до ліжка. Відповідний момент в додатку дає команду 
одному або кільком пристроям – або вручну, або за таймером.

• Індивідуальні налаштування для кожного пристрою
• Дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристроїв

Знайомство з Wiser

Про цю інформаційну брошуру
Цей документ містить загальну інформацію про систему Wiser, 
поради з налаштування та інформацію про функції й параметри 
пристроїв Wiser.

Інструкції з експлуатації
Завжди дотримуйтесь вказівок в інструкціях з експлуатації стосовно 
встановлення, експлуатації та технічних даних.

https://kapro-kyiv.com.ua
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Система Wiser
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Застосування

Додаток Wiser дозволяє вмикати й вимикати лампи та регулювати їхню 
яскравість, пересувати або змінювати положення жалюзі й навіть на-
лаштовувати систему опалення таким чином, щоб вона виходила на 
бажану температуру безпосередньо перед тим, як ви прийдете додому. 
Або ви можете керувати цими функціями за допомогою моментів, які 
можна запрограмувати один раз і потім викликати, коли потрібно.
Ви можете миттєво реагувати на повідомлення, які надходять на ваш 
смартфон, наприклад, якщо спрацював датчик води, система завжди 
проінформує вас.
Таким чином, Wiser забезпечує максимальний комфорт і додаткову
безпеку в вашій оселі.

Бажаєте ви керувати окремими лампами, кімнатою, або навіть цілим 
будинком – ви легко налаштуєте Wiser згідно зі своїми індивідуальними 
потребами. Ключ до такого рівня комфорту – це   Додаток Wiser. Це го-
ловний вузол системи Wiser, він дозволяє керувати всіма під'єднаними 
до неї пристроями.

Для більш зручної навігації існують наступні рівні налаштувань:

Керування кімнатою – пристрої в кімнаті

• Робота в мережі без додатка Wiser
• Незалежне керування пристроями Wiser за допомогою додатка Wiser
• Одночасне керування багатьма пристроями Wiser за допомогою
додатка Wiser з використанням моментів

Керування будинком – пристрої по всьому будинку

• Керування за допомогою Wiser Home Touch або додатка Wiser – в 
приватній мережі або ззовні, через хмарний доступ з використанням 
додатка Wiser.

Датчики Wiser

• Датчики з різноманітними функціями
контролю, наприклад:
– виявлення руху
– виявлення відчинення вікон та дверей
– температури та вологості
– виявлення витоків води. 

Система Wiser
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Ви можете легко та зручно керувати пристроями Wiser в межах
однієї кімнати.
Для цього існують наступні функції:

• Датчик руху Wiser з вимикачем або димером
• Вимикачі, димери або керуючі перемикачі жалюзі Wiser
• Модулі вимикачів, димерів, або жалюзі
• Кнопки Wiser з батарейним живленням, які можна розміщувати
будь-де, наприклад, для керування модулями Wiser

• Кнопкові модулі Wiser, які можна комбінувати з різноманітними
вставками для прихованого монтажу

• Датчики Wiser
• Додаток Wiser у вашому смартфоні

Пристрої можна прив'язати або до додатка Wiser, або безпосередньо 
один до одного – це цілком залежатиме від ваших потреб.
Пристрої Wiser з'єднуються з додатком через Bluetooth. Щоб два при-
строї Wiser могли обмінюватись інформацією, вони повинні знаходи-
тись у межах їхніх діапазонів Bluetooth.
Це також означає, що система керування кімнатою не обов'язково об-
межується розмірами кімнати. Натомість, найбільша дальність зв'язку 
визначається діапазоном дії Bluetooth. Якщо є зв'язок, наприклад, з 
сусідньою кімнатою, ніщо не заважатиме вам під'єднати іншу зону до 
системи управління кімнатою.
Щоб почати керувати кімнатою, достатньо зробити лише три кроки:

1 Встановити пристрої Wiser (дивіться інструкції з експлуатації)
2 Налаштування додатка Wiser
3 Зв’язування пристроїв Wiser

Керування кімнатою Система Wiser

Керування кімнатою Wiser

• Зручне з'єднання багатьох пристроїв між собою за допомогою 
додатка Wiser

• Передавання даних через Bluetooth
• Пристрої повинні знаходитись в межах діапазону дії Bluetooth
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Система керування кімнатою підтримує такі варіанти керування:

Робота в мережі без додатка Wiser
У деяких випадках ви також можете створити систему керування
кімнатою, використовуючи тільки пристрої Wiser – без потреби в
додатку Wiser.
Наприклад, можна під'єднати модулі Wiser до однієї або кількох кнопок 
Wiser і створити вільну конфігурацію відповідно до ваших конкретних 
потреб. Або ви можете зв'язати між собою два кнопкових модулі Wiser, 
створивши просту систему-перемикач без зайвих електричних з'єднань.

Індивідуальне керування за допомогою додатка 
Wiser
Додаток Wiser дозволяє індивідуально керувати всіма пристроями 
Wiser.
Щоб зробити це, зв'яжіть потрібні пристрої з додатком. Це дасть
можливість налаштовувати окремі параметри й задавати автоматичні 
дії. Для цього потрібно лише налаштувати індивідуальні моменти.

Паралельне керування за допомогою додатка Wiser
За допомогою додатка Wiser ви можете за один крок керувати багатьма 
пристроями Wiser – просто створіть момент з кількома пристроями.

Керування кімнатою Система Wiser
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Керування через Wi-Fi
Однієї кімнати замало?
Скористайтеся Wiser з Wiser Home Touch, що дозволяє керувати функ-
ціями в усьому будинку – або за допомогою власної домашньої мережі, 
або звідки завгодно з використанням хмарного з'єднання.
Всі пристрої Wiser, які можна під'єднати до системи керування кімна-
тою, можна також використовувати в системі керування будинком.
Ви можете переналаштувати пристрої, які були задіяні в керуванні кім-
натою (дивіться Переналаштування пристроїв Wiser), щоб ними можна 
було керувати за допомогою Wiser Home Touch. Якщо це зробити, вас 
вже не буде обмежувати діапазон дії Bluetooth.

Щоб створити систему керування будинком, потрібні наступні речі:

• Пристрої Wiser
• Wiser Home Touch
• Власний маршрутизатор Wi-Fi
• Смартфон, в якому встановлений Додаток Wiser

Wiser Home Touch виконує функції центрального 
пристрою передавання даних вашої мережі Wiser. 
Він зв'язує ваш смартфон з пристроями Wiser 
через маршрутизатор. В цій системі смартфон і 
Home Touch обмінюються даними через Wi-Fi. 

Керування будинком Wiser

• Зручне з'єднання багатьох пристроїв за допомогою
додатка Wiser

• Wiser Home Touch – центральний елемент обміну даними
• Передавання даних через Wi-Fi
• Налаштування Wiser Home Touch у кілька простих кроків
• Доступ до вашої системи Wiser з будь-якої точки світу
 (дивіться Wiser Home Touch)

Керування будинком Система Wiser



9

 Додаток Wiser

 Додаток Wiser
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 Налаштування додатка Wiser

Завантаження додатка Wiser
Щоб налаштовувати пристрої Wiser і керува-
ти ними, потрібен додаток Wiser. Додаток 
Wiser розроблений для інтелектуальних
пристроїв – смартфонів, планшетів тощо. 

1 Відкрийте 
App Store або 
Google Play.

2 Знайдіть
додаток Wiser.

3 Завантажте Wiser 
та встановіть його 
на свій смартфон.

Системні вимоги
Смартфон повинен відповідати таким
мінімальним технічним вимогам:

Інтерфейс Bluetooth:
Bluetooth Smart Ready V4.1 або вище

Операційна система:
Android™  Version 5.1 або вище
Apple® iOS 10.3 або вище

Сумісність інтерфейсів зі смартфонами та 
планшетами залежить від кінцевого пристрою 
й може змінюватись, якщо кінцевий пристрій 
отримує програмне забезпечення нової версії. 
Через велику кількість інтелектуальних при-
строїв на ринку ми не можемо гарантувати 
повну сумісність і функціональність вашого 
смартфона з додатком Wiser. 

 Додаток Wiser

Log on

Register

Forgotten your password? Reset

Password

e-mail address
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Створення облікового запису
Щоб користуватись додатком Wiser, потрібен 
обліковий запис. Цей обліковий запис дозво-
ляє здійснювати вхід у додаток і під'єднувати 
його до системи Wiser.
Ви створюєте обліковий запис 
Schneider Electric під час першого користуван-
ня додатком Wiser.
Додаток крок за кроком проведе вас через 
процес реєстрації.

• Введіть своє ім'я
• Введіть свою адресу електронної пошти
• Оберіть пароль. Міцність паролю
перевіряється під час введення

• Прийміть загальні умови використання
• Підтвердьте реєстрацію за допомогою 
посилання, що надійде вам електронною 
поштою.

Якщо реєстрація пройшла вдало, ви зможете 
ввійти у Wiser за допомогою імені й пароля.

• Вам не потрібно буде входити в дода-
ток знов, якщо ви не вийдете з нього 
навмисно. Якщо просто закрити дода-
ток, реєстраційні дані залишатимуться 
активними.

• Якщо ви забули пароль, його можна 
легко скинути й задати новий.

 Налаштування додатка Wiser

Надання доступу до даних про 
місцезнаходження
Після входу в додаток Wiser він запросить 
підтвердження доступу до Bluetooth-з'єднання 
й даним про місцезнаходження. Підтверджен-
ня доступу до даних про місцезнаходження 
потрібне для використання функції Astro
(керування за астрономічними даними) та є 
передумовою активного пошуку пристроїв 
Bluetooth в операційній системі Android.
Таким чином, надання доступу до даних про 
місцезнаходження необхідне для зв'язування
з пристроями.

Довідка з користування додатком
Додаток Wiser крок за кроком проведе вас 
через процес налаштування системи Wiser.
Вона також містить роз'яснення щодо ко-
ристування та спеціальних функцій.

 Додаток Wiser

Thank for signing up, Johnny!
Account Verifi ed

Continue Account Setup
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 Зв'язування пристроїв Wiser

 3x

   3x
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У такому випадку повторіть процедуру
зв'язування.

Зв'язування для взаємного керування

Ви можете також зв'язати два або більше 
пристроїв Wiser для взаємного керування. Це 
означає, що пристрої керуватимуть один од-
ним на кшталт системи з перемикачем на два 
напрямки. Для цього повторіть процедуру зв'я-
зування для кожного нового пристрою Wiser.

• Передавання даних через Bluetooth
є заводським налаштуванням всіх
пристроїв Wiser.

• Можна зв'язувати між собою до
10 пристроїв Wiser.

• Зверніть увагу на порядок, у якому ви 
зв'язуєте пристрої.

• Під час процедури тримайте пристрої в 
межах діапазону дії Bluetooth кожного з 
них.

• Режим зв'язування залишається
активним протягом 30 секунд.

Зв'язування у два простих кроки
Процедура зв'язування єдина для всіх
пристроїв Wiser.

1 Активуйте режим зв'я-
зування на пристрої 
керування, наприклад 
на кнопковому модулі. 
Для цього натисніть 
кнопку зв'язування 
3 рази.

   3x

Світлодіод стану спалахує по черзі червоним 
і зеленим.

2 Активуйте режим зв'я-
зування на пристроях, 
якими потрібно керу-
вати, наприклад на 
модулі.
Для цього натисніть 
кнопку зв'язування 
3 рази.

 3x

Після успішного зв'язування світлодіоди на 
пристроях 4 рази спалахнуть зеленим. Під'єд-
нані навантаження короткочасно ввімкнуться 
як підтвердження того, що з'єднання було 
успішним.

Не вдалося зв'язати пристрої? 
Якщо спроба зв'язування завершилася не-
вдачею, світлодіоди на пристроях спалахнуть 
червоним 4 рази. Під'єднані навантаження не 
реагуватимуть.

 Зв'язування пристроїв Wiser один 
з одним

Можна також керувати пристроєм Wiser за
допомогою іншого пристрою Wiser, цілком
незалежно від додатка Wiser. Для цього
просто зв'яжіть два пристрої через Bluetooth.
Пам'ятайте, що можна зв'язувати тільки функ-
ціонально ідентичні пристрої Wiser, наприклад 
димери Wiser з іншими димерами Wiser, або 
пристрої керування жалюзі Wiser один з
одним.

 Керування кімнатою Зв'язування пристроїв Wiser
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Не вдалося зв'язати пристрої?
Якщо спроба зв'язування завершилася не-
вдачею, світлодіоди на пристроях спалахнуть 
червоним 4 рази. Під'єднані навантаження не 
реагуватимуть.
Додаток Wiser також сповістить вас про не-
вдале зв'язування. У такому випадку повторіть 
процедуру зв'язування.

• Передавання даних через Bluetooth
є заводським налаштуванням всіх
пристроїв Wiser.

• Можна зв'язувати з пристроями Wiser
до 15 смартфонів.

• Під час процедури тримайте пристрої в 
межах діапазону дії Bluetooth кожного з 
них.

• Режим зв'язування залишається
активним протягом 30 секунд.

Зв'язування у чотири простих кроки
Процедура зв'язування єдина для всіх
пристроїв Wiser.
Для цього потрібно спочатку встановити
Додаток Wiser і створити обліковий запис 
користувача.. Додаток Wiser крок за кроком 
проведе вас через процес зв'язуваня.

1 Відкрийте додаток Wiser.
2 Виберіть функцію

«Add new devices»
(Додати нові пристрої).

3 Виберіть відповідний тип 
пристрою.

4 Активуйте режим 
зв'язування на 
пристроях Wiser, 
які ви бажаєте до-
дати.
Для цього натис-
ніть кнопку зв'язу-
вання 3 рази.

 3x

   3x

Після успішного зв'язування світлодіоди на 
пристроях 4 рази спалахнуть зеленим. Під'єд-
нані навантаження короткочасно ввімкнуться 
як підтвердження того, що з'єднання було 
успішним. 

Зв'язування пристроїв Wiser з 
додатком

Якщо ви бажаєте зручно керувати пристроями 
Wiser за допомогою смартфона, їх можна
зв'язати з додатком через Bluetooth. 

 Керування кімнатою  Зв'язування пристроїв Wiser
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Зв'язування пристроїв Wiser з 
додатком 

Якщо ви бажаєте об'єднати пристрої Wiser
у мережу в системі керування будинком,
спершу потрібно виконати Налаштування 
Wiser Home Touch і зв'язати його з додатком 
Wiser.
Зробивши це, ви зможете також зв'язати з 
Home Touch всі інші пристрої Wiser. Це також 
здійснюється за допомогою додатку.
Процедура зв'язування пристроїв Wiser іден-
тична процедурі, що використовувалася для 
Керування кімнатою з додатком Wiser.

 Переналаштування пристроїв 
Wiser
Щоб використовувати пристрої Wiser в системі 
керування будинком, їх треба переналашту-
вати шляхом оновлення ПЗ. Після цього їх 
вже не можна буде зв'язувати за допомогою 
Bluetooth.
Оновлення легко здійснюється в додатку 
Wiser.
Залежно від конфігурації системи Wiser, це 
можна зробити одним із двох способів:

Налаштування нової системи Wiser у якості 
системи керування будинком
Якщо з самого початку налаштувати систему 
керування будинком з Wiser Home Touch,
кожен пристрій Wiser буде переведено в
режим керування будинком, як тільки він буде 
зв'язаний з додатком Wiser. Ніякі додаткові дії 
не потрібні.
У такому випадку почніть зв'язувати пристрої
з Wiser Home Touch.

Підвищення рівня існуючої системи керу-
вання кімнатою до керування будинком
Якщо ви розширите систему керування кімна-
тою до рівня системи керування будинком з 
використанням Wiser Home Touch, він знайде 
всі пристрої Wiser системи керування кімна-
тою, зв'язані з додатком Wiser. Після цього 
можна запустити процедуру переналашту-
вання одразу для всіх знайдених пристроїв 
Wiser з додатку Wiser. Все інше здійснюється 
автоматично.

• Коли ви переналаштовуєте свої пристрої 
Wiser для системи керування будинком, 
всі запрограмовані моменти пристроїв 
Wiser та їхні з'єднання з системою
керування кімнатою втрачаються.

• Під час переналаштування пристроїв 
Wiser смартфон повинен залишатися 
в межах діапазону дії маршрутизатора 
Wi-Fi та в межах дії Bluetooth пристроїв 
Wiser. 

Керування будинком  

Довідка в додатку
Всі кроки, що їх потрібно здійснити 
для зв'язування й переналаштування 
пристроїв Wiser, докладно пояснені в 
додатку. 

 Зв'язування пристроїв Wiser
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Оновлення вбудованого ПЗ
З моменту, коли пристрої Wiser були зв'язані з 
додатком Wiser, вони регулярно оновлюються. 
Це гарантує невпинне вдосконалення, макси-
мальну сумісність з новими смартфонами й 
розширення функціональності.
Оновлення пристроїв здійснюється шляхом 
оновлення додатку Wiser. Важливо слідкувати 
за тим, щоб додаток Wiser на вашому смарт-
фоні завжди мав актуальну версію.

 Скидання налаштувань пристрою 
У певних випадках може знадобитись скинути 
налаштування пристрою Wiser. Це можна
зробити трьома шляхами. 

Видалення даних зв'язування 

Можливі приклади застосування:
• Ви зв'язали декілька пристроїв Wiser і бажа-
єте видалити один пристрій з системи керу-
вання цією кімнатою.

Результат:
• Видаляє всі дані Bluetooth-з'єднань

Щоб задіяти цю функцію, скористайтеся
кнопкою зв'язування на пристрої.

1 Натисніть кнопку 3 рази поспіль.
2 Потім потримайте кнопку натиснутою

більше 6 секунд.
Світлодіод стану один раз засвітиться
зеленим.

3 Коли це станеться, відпустіть кнопку.
Світлодіод стану згасне. Дані Bluetooth-з'єд-
нання пристрою видалено.

Повернення до заводських налаштувань 

Можливі приклади застосування:
• Якщо ви бажаєте видалити налаштування
• Якщо ви бажаєте видалити пристрій з
системи керування кімнатою

Результат:
• Видаляє всі налаштування
• Видаляє всі моменти
• Видаляє всі дані з'єднань

Для цього в додатку Wiser існує кнопка
Reset settings (Скинути налаштування)
в розділі Advanced settings (Розширені
налаштування).
Можна також скористатися кнопкою
зв'язування на пристрої.

1 Натисніть кнопку 3 рази поспіль.
2 Потім потримайте кнопку натиснутою

більше 10 секунд.
Світлодіод стану почне повільно спалахувати 
червоним.

3 Коли це станеться, відпустіть кнопку.
Тепер світлодіод стану засвітиться червоним 
постійно. Заводські налаштування пристрою 
відновлено.

 Скидання налаштувань пристроїв Wiser
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Повернення до Bluetooth 

Можливі приклади застосування:
• Якщо ви бажаєте видалити пристрій Wiser з 
системи керування будинком і переналашту-
вати його на керування кімнатою
(через Bluetooth)

Результат:
• Видаляє всі налаштування так само,
як у випадку повернення до заводських
налаштувань.

• Видаляє всі з'єднання з системою керування 
будинком

Цю функцію можна знайти в додатку Wiser у 
розділі Advanced settings
(Розширені налаштування).
Можна також скористатися кнопкою зв'язуван-
ня на пристрої.

1 Натисніть кнопку 3 рази поспіль.
2 Потім потримайте кнопку натиснутою

більше 20 секунд.
Світлодіод стану почне спалахувати червоним, 
спершу повільно, а через 10 секунд – швидко.

3 Коли це станеться, відпустіть кнопку.
Тепер світлодіод стану засвітиться червоним 
постійно. Пристрій повернено до зв'язку
через Bluetooth.

 Скидання налаштувань пристроїв Wiser
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 Wiser Home Touch
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Встановлення Home Touch
Перед встановленням прочитайте інструкції з 
експлуатації, що входять до комплекту Wiser 
Home Touch. У них докладно роз'яснені всі 
необхідні дії.

З'єднання Home Touch з додатком Wiser
Після завершення встановлення можна
під'єднати Wiser Home Touch до системи 
Wiser. Спершу з'єднайте Home Touch
з додатком Wiser.

1 Відкрийте додаток Wiser.
2 Виберіть функцію «Add new devices»

(Додати нові пристрої).
3 Перейдіть до розділу Connectivity

(З'єднання) й виберіть Wiser Home Touch.
Додаток Wiser проведе вас через решту 
процедури підготовки до експлуатації.

Підключення Home Touch до Інтернету
Wiser Home Touch з'єднується з додатком 
Wiser та Інтернетом через Wi-Fi. 

1 Дотримуйтесь детальних вказівок
у додатку Wiser.

Знайомство з Wiser Home Touch
Wiser Home Touch – це центральний вузол 
системи Wiser. Він з'єднує продукти Wiser між 
собою, щоб ви могли керувати ними звідки 
завгодно через додаток Wiser.
Тим не менше, Wiser Home Touch це більше, 
ніж просто інтерфейс між пристроями. Завдяки 
повноколірному сенсорному екрану його також 
можна застосовувати в якості пристрою керу-
вання, коли під рукою немає смартфона.

Режими Home (Дім) / Away (Віддалений) / 
Sleep (Сон)
Щоб перемкнути всі пристрої в один режим, 
просто торкніться екрану Wiser Home Touch.

Моменти
Завантажте обрані моменти після налашту-
вання в додатку Wiser

Розумний термостат
Home Touch у разі використання з системою 
керування опаленням Wiser перетворюється 
на розумний домашній термостат.

 Налаштування Wiser Home Touch  Wiser Home Touch
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Пристрої Wiser
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Функції й налаштування

Знайомство з пристроями Wiser
За допомогою пристроїв Wiser можна вмикати й вимикати освітлення 
або змінювати яскравість, а також керувати приводами жалюзі.
Щоб здійснювати непряме керування, ви можете під'єднувати необме-
жену кількість механічних кнопок у якості модулів розширення.
Найбільша відстань дії становить 50 метрів.
Додаток Wiser дозволяє користуватися додатковими функціями й
налаштуваннями:

• налаштовувати моменти з функцією Astro й випадковим керуванням
• активувати функції прокидання та сну
• активувати нічник
• налаштовувати таймер з попередженням та без нього
• задавати максимальну й мінімальну яскравість
• вручну задавати режим роботи світлодіодів
• активувати функцію пам'яті
• визначати початкову яскравість
• визначати порогову освітленість
• задавати час проходу
• задавати чутливість
• активувати напівавтоматичний режим
• вибирати режим перемикання
• активувати підсвічування
• задавати час переміщення жалюзі

Пристрої Wiser

Головні особливості

• Звичний дизайн пристроїв
• Зручний монтаж
• Зручне вбудування в існуючі установки
• Зручне нарощування додатковими пристроями
• Об'єднання пристроїв у бездротову мережу
• Оновлення ПЗ за допомогою додатка Wiser 
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Функції, доступні з додатком Wiser

Активування функції сну (сенсорний димер, поворотний димер, 
датчик руху з димером)
Функція сну забезпечує зменшення яскравості освітлення протягом 
30 хвилин та подальше вимкнення. 
На цей час виявлення руху деактивується.
Всі інші функції (ручне керування, попередні налаштування й команди 
додатка Wiser) відміняють функцію сну.
У такому випадку світло вмикається на повну яскравість.

Активування функції прокидання (сенсорний димер, поворотний 
димер, датчик руху з димером)
Функція прокидання забезпечує ввімкнення світла за 30 хвилин до за-
даного часу й повільне збільшення яскравості аж до повної, що досяга-
ється в момент прокидання. 
Всі інші функції (ручне керування, попередні налаштування й команди 
додатка Wiser) відміняють функцію прокидання.

Активування функції нічника (сенсорний димер, поворотний
димер, датчик руху з димером)
Якщо активовано функцію нічника, світло не вимикається, натомість 
його яскравість зменшується до заданого значення.
У разі виявлення руху яскравість збільшується до максимальної.

Окрім базових функцій перемикання, регулювання яскравості й пере-
міщення жалюзі, додаток Wiser має також велику кількість розширених 
функцій.
Є можливість налаштувати момент, функцію випадкового керуван-
ня й таймер з попередженням.

Налаштування моментів
Ви можете створювати моменти за допомогою реле часу. Таким чином 
можна активувати події за таймером. Можна зберігати до 16 незалеж-
них подій на один пристрій Wiser. Подія завжди складається з часу
початку й дати виконання. Доступні також такі налаштування:

• Що потрібно зробити: ввімкнути або вимкнути, відрегулювати яскра-
вість, задіяти функцію прокидання або сну, ввімкнути нічник, підняти 
або спустити (залежно від пристрою Wiser)?

• Подія повинна відбутися на світанку або на заході сонця
(функція Astro)?

• Подія повинна використовуватися разом з функцією випадкового
керування?

Налаштування здійснюються в розділі Moments (Моменти).

Активування функції випадкового керування
Функція випадкового керування змінює події, якими керує таймер. Це 
можна використовувати для імітації вашої присутності в оселі, коли ви 
насправді, наприклад, поїхали відпочивати. Система випадковим чином 
змінює налаштування часу в межах ±25 хвилин для подій тривалістю 
не більше 3,5 годин. Якщо подія триває довше, відхилення може сягати 
максимум ±51 хвилину.

У додатку Wiser є докладне пояснення того, як налаштувати мо-
мент і задіяти функцію Astro та функцію випадкового керування.

Пристрої Wiser
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Що таке час попередження?
Функція попередження сповіщає вас про вимкнення світла за 30 секунд. 
Впродовж цих 30 секунд ви можете спокійно вирішити, чи перезапуска-
ти таймер.

t30 s 30 s t

 
Коли час проходу спливає, світло короткочасно вимикається та
вмикається знову. Це момент, коли починають спливати 30 секунд
попередження.
Якщо назначити функцію попередження димеру, світло буде згасати 
впродовж 30 секунд з моменту, коли сплив час проходу. 

Функції, доступні з додатком Wiser

Як працює таймер?
За допомогою таймера ви можете вмикати лампи просто на час прохо-
ду. Це дозволяє дуже легко налаштовувати функцію освітлення сходів 
без використання автоматичних систем освітлення.

tt

 

1 Активуйте таймер.
2 Встановіть час проходу (1 с – 24 год).
3 Додатково: Активуйте функцію Освітлення сходів,

щоб налаштувати попередження.

Пристрої Wiser
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Розширені налаштування
Усі пристрої Wiser мають Advanced settings (Розширені налаштуван-
ня), які дозволяють керувати спеціальними функціями. 
Щоб задіяти спеціальні функції, виконайте наступне:

1 Відкрийте додаток Wiser.
2 Відкрийте Settings (Налаштування) в головному меню.
3 Виберіть Manage devices (Керування пристроями), щоб відкрити 

огляд пристроїв.
4 Виберіть потрібний пристрій та відкрийте його налаштування.
5 Торкніться опції Advanced settings (Розширені налаштування).

Залежно від обраного пристрою, ви побачите такі розширені
налаштування:

• Задати максимальну й мінімальну яскравість
• Вручну задати режим роботи світлодіодів
• Активувати функцію пам'яті
• Визначити початкову яскравість 
• Визначати порогову освітленість
• Задати час проходу
• Задати чутливість
• Активувати напівавтоматичний режим
• Вибрати режим перемикання
• Активувати підсвічування
• Індивідуальний час переміщення жалюзі

Налаштування мінімальної й максимальної яскра-
вості (сенсорний димер, поворотний димер, датчик 
руху з димером)
Ви можете обмежити діапазон регулювання яскравості, задавши міні-
мальну й максимальну яскравість. Це може бути корисним, коли лампи 
(зокрема світлодіодні) мерехтять за низьких значень яскравості.
Обмеження максимальної яскравості може стати в нагоді, якщо ви,
наприклад, схочете скоротити споживання електроенергії.

Перемикання в режим RL LED (сенсорний димер,
поворотний димер, датчик руху з димером)
Більшість світлодіодних ламп мають ємнісне навантаження. Димер
автоматично розпізнає їх та керує ними в режимі RC. 
Особливо в світлодіодних лампах, що регулюються, які можуть значно 
відрізнятися одна від одної за електронними схемами, димер може не 
завжди коректно розпізнавати індуктивне світлодіодне навантаження. 
За рекомендацією або вимогою виробника лампи ви можете в таких 
випадках активувати режим RL LED.

У режимі навантаження «RL LED»
дозволяється підключати світлодіодні 
лампи тільки до 10 % максимального
дозволеного навантаження димера.

Активування функції пам'яті (сенсорний димер,
поворотний димер, датчик руху з димером)
Якщо функція пам'яті активована, димер запам'ятовує останній нала-
штований рівень яскравості. Функція пам'яті активується автоматично, 
коли ви деактивуєте початкову яскравість.

Функції, доступні з додатком Wiser Пристрої Wiser
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Налаштування початкової яскравості (сенсорний
димер, поворотний димер, датчик руху з димером)
Активувавши початкову яскравість, ви можете задавати рівень яскраво-
сті, з яким вмикаються лампи. Наприклад, можна налаштувати світиль-
ник в коридорі або ванній кімнаті на ввімкнення з малою яскравістю, 
щоб дати очам час звикнути до світла.

Налаштування порогової освітленості (датчик руху з 
вимикачем або димером)
Немає сенсу витрачати електрику раніше, ніж освітленість впаде нижче 
певного порогового значення. Задайте порогову освітленість в межах 
5–500 лк.

Налаштування часу проходу (датчик руху з вимика-
чем або димером)
Час проходу дозволяє задати тривалість періоду, протягом якого світло 
залишається ввімкненим після виявлення руху, перш ніж буде автома-
тично вимкнене. Ви можете задавати тривалість проходу між 1 секун-
дою та 30 хвилинами; значення за замовчуванням становить 5 хвилин.

Чутливість (датчик руху з вимикачем або димером)
Можна налаштовувати чутливість або діапазон датчика руху. Ви можете 
обрати високу (за замовчуванням), середню або низьку чутливість.

Активація напівавтоматичного режиму (датчик руху з 
вимикачем або димером)
У напівавтоматичному режимі виявлення руху здійснюється тільки у 
випадку, якщо навантаження було заздалегідь ввімкнуто вручну. Наван-
таження вимикається автоматично. 

Режим перемикання (датчик руху з вимикачем або 
димером)
Ви можете вимикати і знов вмикати датчик руху, коли це потрібно.

Активація функції підсвічування (релейний вимикач, 
сенсорний димер, керуючий перемикач жалюзі)
Світлодіод стану зазвичай відображає стан навантаження, що переми-
кається. Якщо навантаження ввімкнене, світлодіод світиться червоним.
Світлодіод також можна використовувати в якості підсвічування в
темних кімнатах. У такому разі, якщо навантаження не ввімкнене,
світлодіод безперервно світиться зеленим.

Налаштування часу переміщення жалюзі (керуючий 
перемикач жалюзі)
Можна індивідуально налаштовувати час переміщення жалюзі. Зазда-
легідь встановлене значення 2 хвилини, й максимальний дозволений 
час дорівнює 5 хвилинам. Ця функція дозволяє автоматично тримати 
жалюзі в потрібному положенні.

Функції, доступні з додатком Wiser Пристрої Wiser
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Пристрої WiserСвітлодіодна індікація стану 

Зв'язування (дивіться «Зв’язування пристроїв Wiser») 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний Світлодіод не горить. Пристрій Wiser працює нормально.

Керування кімнатою Натисніть кнопку 3 рази Пристрій Wiser знаходиться в режимі зв'язування з системою керування кімнатою (Bluetooth). 
Режим зв'язування залишається активним протягом 30 секунд.

Керування кімнатою        4 рази Пристрій Wiser було успішно зв'язано.

Керування кімнатою        4 рази Не вдалося зв'язати пристрій з системою керування кімнатою. Спробуйте ще раз.

Керування будинком Натисніть кнопку 3 рази  Пристрій Wiser знаходиться в режимі зв'язування з системою керування будинком
(з Wiser Home Touch). Режим зв'язування залишається активним протягом 30 секунд.

Керування будинком Не вдалося зв'язати пристрій з системою керування будинком. Запустіть процес знову.

Скидання налаштувань пристроїв (дивіться «Скидання налаштувань пристроїв Wiser») 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Видалення 
зв'язування

Натисніть кнопку 3 рази 
й один раз потримайте 
натиснутою протягом 
6 с

1 раз Дані Bluetooth-з'єднання пристрою видалено.

до заводських 
налаштувань

Натисніть кнопку 3 рази 
й один раз потримайте 
натиснутою протягом 
10 с

Пристрій знаходиться в режимі скидання налаштувань. Він повернеться до заводських 
налаштувань через 10 секунд. Після цього пристрій буде перезапущений.

до Bluetooth

Натисніть кнопку 3 рази 
й один раз потримайте 
натиснутою протягом 
20 с

Пристрій знаходиться в режимі скидання налаштувань. Він повернеться до режиму Bluetooth через 
20 секунд. Після цього пристрій буде перезапущений.
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Пристрої WiserСвітлодіодна індікація стану 

Релейний вимикач 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний
Кнопка або модуль розширення:
натисніть короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Навантаження ввімкнене.

Навантаження вимкнене.

Сенсорний димер 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний
Кнопка або модуль розширення:
натисніть короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Навантаження ввімкнене.

Навантаження вимкнене.

Кнопка або модуль розширення:
натисніть і утримуйте 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Яскравість навантаження збільшується або зменшується.

Натисніть нижню кнопку 14 разів 1 раз Пристрій змінив режим роботи і тепер знаходиться в автоматичному режимі.

      3 рази Пристрій змінив режим роботи і тепер знаходиться в режимі RL-LED.

Датчик руху 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний
Кнопка або модуль розширення: натисніть 
короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Навантаження вмикається або вимикається.
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Пристрої WiserСвітлодіодна індікація стану 

Датчик руху з димером 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний
Кнопка або модуль розширення:
натисніть короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Навантаження вмикається або вимикається.

Кнопка або модуль розширення:
натисніть і утримуйте 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Яскравість навантаження збільшується або зменшується.

Натисніть кнопку 14 разів 1 раз Пристрій змінив режим роботи і тепер знаходиться в автоматичному режимі.

      3 рази Пристрій змінив режим роботи і тепер знаходиться в режимі RL-LED.

Поворотний димер 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний
Поворотна ручка на модулі розширення:
натисніть короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Навантаження вмикається або вимикається.

Поворотна ручка на модулі розширення:
натисніть і утримуйте 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Яскравість навантаження збільшується або зменшується.

Поверніть поворотну ручку за годинниковою 
стрілкою Яскравість навантаження збільшується.

Поверніть поворотну ручку проти годинникової 
стрілки Яскравість навантаження зменшується.

Натисніть поворотну ручку 14 разів 1 раз Пристрій змінив режим роботи і тепер знаходиться в автоматичному режимі.

      3 рази Пристрій змінив режим роботи і тепер знаходиться в режимі RL-LED.
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Керування жалюзі 
Стан Дії користувача Світлодіод Опис

Нормальний

Жалюзі не рухаються: 
Нижня кнопка або нижній модуль розширення:
натисніть короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

1 раз Жалюзі рухаються на один крок униз.

Жалюзі рухаються: 
Кнопка або модуль розширення: натисніть 
короткочасно 1 раз 
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

Жалюзі зупиняються.

Верхня кнопка або верхній модуль розширення:
натисніть і утримуйте
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

під час
руху

жалюзі

Жалюзі рухаються вгору впродовж заданого часу переміщення. Якщо під час 
руху жалюзі вниз натиснути кнопку, рух припиниться й жалюзі почнуть рухатися 
вгору.

Нижня кнопка або нижній модуль розширення:
натисніть і утримуйте
Смартфон: скористайтеся додатком Wiser

під час
руху

жалюзі

Жалюзі рухаються вниз впродовж заданого часу переміщення. Якщо під 
час руху жалюзі вгору натиснути кнопку, рух припиниться й жалюзі почнуть 
рухатися вниз.
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Торговельні марки

• Apple®, iTunes®, App Store®, iPhone®, iPod®, iPad® і MAC OS® є торго-
вельними марками або зареєстрованими торговельними марками
компанії Apple Inc.

• Google PlayTM, Google Play StoreTM і AndroidTM є торговельними марка-
ми або зареєстрованими торговельними марками компанії Google Inc.

• Wi-Fi® (WLAN) є зареєстрованою торговельною маркою об'єднання
Wi-Fi Alliance.

Інші торговельні марки та зареєстровані торговельні марки належать 
відповідним власникам.

Кібербезпека

Система Wiser пройшла випробування в Лабораторії глобаль-
ної безпеки (Global Security Lab) компанії Schneider Electric. 
Ця незалежна установа займається захистом систем від на-
явних загроз. Вона захищає систему Wiser від кібернетичних 
атак. Сучасні системи безпеки, задіяні між пристроями Wiser, 
додатком і хмарними сервісами, захищають дані кінцевих 
користувачів за допомогою систем шифрування, що їх вико-
ристовують банки.

Додаток Wiser та інші програмні продукти постійно оновлю-
ються, щоб забезпечити захист від потенційних загроз.

Schneider Electric Industries SAS
Якщо ви маєте технічні питання, зверніться в

центр обслуговування клієнтів у вашій країні.

schneider-electric.com/contact

NU3526xx_NU5526xx_HWadd_UK
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