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Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт. 
 

Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда, и съхранявайте инструкциите за по-
нататъшни справки. 

 

Икони 
Много важна забележка. Неспазването на тази забележка може да причини повреди.  

Важна забележка, която трябва да бъде спазвана. 

          Основна информация и полезни съвети за конфигуриране на вашия уред. 

 

Предназначение 
Използвайте централния блок за домашен контрол, според описаното в тези инструкции и в онлайн 
помощта на Home Control, за да предотвратите възникването на щети и телесни наранявания. 

 

 CE съответствие 
Когато се използва по предназначение, продуктът е в съответствие с 
основните изисквания на директивите 2014/53/ЕС,  2014/35/ЕС и останалите 
съществени постановления на Закона за радио- и телекомуникационно терминално 
оборудване (FTEG)  и е предназначено за употреба в ЕС, Швейцария и 
Норвегия. Включена е разпечатка на СЕ декларацията. 

 

Инструкции за безопасност 
За инструкции за безопасност, моля, направете справка с главата Бележки за безопасността на 
страница 8. 
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devolo Домашен контрол 
Домашният контрол (също така известен като „домашно автоматизиране“) се отнася до специфичен 
контрол на домакинските уреди, използвани на закрито с електрическо задвижване. Системата за 
домашен контрол на devolo използва Z-WaveTM безжичния стандарт. 

 
 

За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo у р е д и  з а  
Домашен контрол, както за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн 
помощта за домашен контрол. 
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Централният блок за домашен контрол 
Централният блок за домашен контрол е самото сърце на devolo системата за домашен контрол. Той е 
оборудван с потребителски интерфейс, наречен Портал за домашен контрол, който се използва за 
координиране на всички ваши уреди за домашен контрол. Достъпът до портала за домашен контрол е 
много лесен както от my devolo приложението, така и на адрес www.mydevolo.com  във вашия 
браузър. 

 

Докато my devolo приложението ви предоставя възможност да експлоатирате и контролирате 
своите уреди за домашен контрол по лесен и удобен начин, достъпът до Портала за домашен контрол 
във вашия браузър на адрес www.mydevolo.com ви предоставя пълна гама от функции и 
ползи за домашен контрол.  Можете да използвате това за изпълнение на първоначални и 
административни действия като първоначална регистрация на централния блок за домашен 
контрол или за свободна дискусия (включване) и конфигуриране на уредите за домашен 
контрол. 

 

  Уредът е конструиран само и единствено за употреба на закрито. 

 
 

Централният блок за домашен контрол предоставя бутон за dLAN кодиране (иконка за „начало“), бутон 
за домашен контрол (чавка), мрежа (LAN) и USB връзка. USB връзката се предоставя за бъдещи 
приложения и не е активна към този момент. 

http://www.mydevolo.com/
http://www.mydevolo.com/
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Фигурата е специфична за всяка страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAN USB (за бъдещи приложения) 
 

Основни насоки за настройка на мрежа за Домашен контрол 
 

Когато планирате своята мрежа за домашен контрол, помислете за оптималното разполагане на всички 
уреди с оглед на безжичния обхват, за да избегнете по възможно най-добрия начин слабите сигнали и 
източниците на интерференции. Изготвянето на схема може да ви помогне да определите желаните 
местоположения на всички ваши уреди. 

 

Слабите сигнали, които се дължат на затихване, може да се получават от мебели, 
растения и метални предмети, които са разположени между уредите. Възможните 
източници на интерференции включват електрически уреди като микровълнова печка или 
компютър. В тези случаи, дръжте уреда си поне на 50 см (19 инча) от източника. 
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Свързване на централния блок за домашен контрол 
 

  С оглед на посочените по-горе фактори, поставете щепсела на централния блок за домашен контрол в 
стенна розетка, която е разположена централно във вашата къща или апартамент. 

 

    Свързване на централния блок за домашен контрол с интернет рутер 
 

a) За да свържете централния блок за домашен контрол с интернет рутера посредством вашата 
съществуваща  dLAN мрежа, първо натиснете бутона за начало или кодиране  (в 
продължение на 1 секунда) върху съществуващ  dLAN адаптер (например, този върху 
интернет рутера) във вашата мрежа, и след това – в рамките на 2 минути – натиснете б у т о н а  з а  
dLAN кодиране  с иконата за начало (в продължение на 1 секунда) върху централния блок за 
домашен контрол. 

Или 
 

б)  За да свържете централния блок за домашен контрол с LAN направо на вашия интернет рутер,  
поставете в розетката включения мрежови кабел в двата уреда. 

 

    След като бъдете свързан с вашата dLAN или LAN мрежа, бутонът за домашен контрол (чавка) 
върху уреда просветва в бяло. 

 

За да може централният блок за домашен контрол да бъде автоматично 
разпознат в Портала за домашен контрол, след като бъде инсталиран за 
първи път, както централният блок за домашен контрол, така и уредът, 
чрез който осъществявате достъпа до него, следва да бъдат свързани 
посредством един и същи LAN. Ако вместо това използвате отделни интернет връзки, 
необходимо е да въведете серийния номер на централния блок за домашен контрол ръчно. 
Серийният номер (например   S/N: 
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12312312312312)  на централния блок за домашен контрол е разположен на 
заглавната страница на наръчника за инсталиране и върху етикета от 
задната страна на кожуха на блока. Ако е необходимо да въведете серийния 
номер, необходимо е да направите това, след като добавите централния 
блок за домашен контрол в портала, според описаното в инструкциите     . 

 

Регистриране на централния блок за домашен контрол за първи път 
 

  За да регистрирате централния блок за домашен контрол за първи път, използвайте своя компютър 
или лаптоп.  Отидете в своя браузър на www.mydevolo.com. 

    Изберете Създаване на акаунт за регистриране на нов акаунт. 
  След като потвърдите данните си чрез кликване върху Прилагане, ще получите регистрационно 

съобщение на имейл адреса, който сте посочили при създаване на вашия акаунт. Кликнете върху линка 
Приключи с регистрацията, след което ще получите потвърждение за активиране. 

  Кликнете върху my devolo  линка за връщане към страницата за логване, където можете да 
използвате вече съществуващото си потребителско име и парола за логване. 

    На страницата за таблото, изберете Домашен контрол. 
 

    Там е необходимо да добавите централен блок за домашен контрол чрез кликване върху бутона плюс.  
Потвърдете въведените си данни чрез Прилагане и следвайте инструкциите, дадени в портала за 
Домашен контрол. 

 

Отсега нататък, можете да поемете електронното управление с използване на Портала за 
домашен контрол на Централния блок за домашен контрол. За повече информация относно 
управлението и конфигурирането на всички devolo устройства за домашен контрол, както и 
за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен 
контрол. 

http://www.mydevolo.com/
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Бележки за безопасност 
Необходимо е да прочетете и разберете всички инструкции за безопасност и експлоатация на вашите devolo уреди; 
запазете тези инструкции за бъдещи справки. 

 

  ОПАСНОСТ поради захранване с електричество 

 

Потребителите никога не бива да отварят devolo уредите. При отварянето на уреда 
съществува риск от токов удар! 

 

Не е необходимо потребителите да извършват каквато и да било поддръжка на уреда. В случай на повреди, 
прекъснете захранването на devolo уреда от мрежовото захранване чрез издърпването му или 
изваждане на щепсела от розетката. След това се свържете само и единствено с квалифициран 
специализиран персонал (следпродажбен сервиз. Смята се, че са настъпили повреди, ако, 

 

Захранващият щепсел е повреден 
    devolo е бил напръскан с течност (например, дъжд или вода). 
    devolo уредът не функционира. 
    Ако кожухът на devolo уреда е повреден. 
devolo уредите може да бъдат експлоатирани само и единствено посредством мрежово 
електрозахранване, според описаното върху табелката с номинални стойности. 

 

За да прекъснете devolo уреда от мрежовото захранване, издърпайте самия уред или извадете щепсела от 
захранващата розетка. Захранващата розетка и всички свързани мрежови уреди следва да са лесно достъпни, 
за да можете да издърпате щепсела колкото се може по-бързо. 

 

Използвайте devolo уреда само и единствено на сухо място и на 
закрито. 
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Прекъснете devolo захранването на уреда от мрежата преди почистване! Избягвайте почистващи 
агенти, които съдържат разтворители, тъй като те може да причинят повреди на кожуха. Използвайте само и 
единствено суха кърпа за почистване. 

 

  Опасност поради прегряване 

 

Множество devolo уреди не бива да бъдат съединявани. 
 

Devolo уредите следва да бъдат монтирани само и единствено на местоположения, които гарантират 
достатъчно проветряване. Прорезите и отворите върху кожуха се използват за вентилация: 

 

   Не бива да покривате devolo уредите, докато те работят. 
   Не бива да поставяте които и да било предмети върху devolo уредите. 
   Не бива да вмъквате които и да било предмети в отворите на devolo уредите. 
   Не бива да поставяте devolo уредите до открит пламък (като например огън или свещи). 
   Devolo уредите не бива да бъдат излагани на пряко излъчвана топлина (например, радиатори, пряка 
слънчева светлина).  
Нормално е кожухът леко да се нагрее при включване на уреда в контакта.   
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Обслужване и гаранция 
Гаранция: 3 години 
Ако вашият devolo уред е дефектен при първоначалната инсталация или през гаранционния му период, 
моля, свържете се с търговеца, който ви е продал продукта .  Търговецът ще се погрижи за 
отремонтирането на вашия уред или гаранционната ви претенция. За да получите пълните гаранционни 
срокове и условия, моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.devolo.com/warranty. 

 
 
 
 

Великобритания +44 203 0241 838 * support@devolo.co.uk 

Португалия +351 707 200 896 * support@devolo.pt 
Испания +34 902 887 682 * support@devolo.es 

Швеция +46 771 400 480 * support@devolo.se 

Други страни +49 241 70 525 18 * support@devolo.com 
 

* Подробна информация за действителните разходи за телефонните обаждания можете да откриете на 
уебсайта на devolo. 

 
 

Изхвърляне 
Централният блок за домашен контрол не може да бъде изхвърлян заедно с домакинските отпадъци. Вместо 
това, можете да ги върнете напълно безплатно в общинския сборен пункт или на търговеца на дребно 
(например, супермаркет, специализиран магазин). 

http://www.devolo.com/warranty
http://www.devolo.com/warranty
mailto:support@devolo.co.uk
mailto:support@devolo.pt
mailto:support@devolo.es
mailto:support@devolo.se
mailto:support@devolo.com
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devolo AG 
Шарлотенбургер Алее 60 
52068 Аахен - Германия 
www.devolo.com 
 

http://www.devolo.com/

