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Manual de instalare 
Întrerupătoare Livolo 

 
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare. Producătorul nu va fi făcut responsabil 
pentru orice deteriorări cauzate de operarea incorectă. Garanția produsului se va aplica 
doar dacă produsul a fost instalat corect de un electrician autorizat.  
1. Curentul electric trebuie să fie oprit în timpul instalării.  
2. Cablarea trebuie făcută conform schemei de instalare.  
3. Distanța dintre șuruburile de prindere este de 60mm, iar diametrul dozei ar trebui să fie 
de cel puțin 72mm și adâncimea de 43mm.  
4. Nu e recomandat să testați întrerupătorul fără panoul de sticlă, există pericol de 
electrocutare.  
5. Montarea panoului de sticla se face cu electricitatea OPRITĂ. Doar după montarea 
panoului de sticlă se poate porni electricitatea, așteptați 1 minut pentru calibrarea 
senzorului și apoi testați. 
 6. Consumatorul trebuie să aibă minim 5W(10-15W pentru întrerupătoarele cu variator) 

 

Notă: Nu strângeți șuruburile de fixare a întrerupătorului până la deformarea ramei 
metalice. Acest lucru influențează modul de funcționare a senzorului touch, modificând 
distanța dintre senzor și panoul de sticlă! 
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Schemă electrică întrerupător simplu (fig.1)  si dublu (fig. 2) (VL-FC1-2G, VL-FC1R-2G, VL-
FC2-2G, VL-FC2R-2G, VL-FC2Z-2G , VL-FC1B-2G, VL-FC1Z-2G, VL-FC1HN-2G, VL-FC1HNZ-2G ) 

Fig.1 

 

 

Fig.2 
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Schemă electrică întrerupător simplu cap scara (fig.3)  si dublu cap scara (fig. 4) (VL-FC1S-
2G, VL-FC1SR-2G, VL-FC2S-2G, VL-FC2SR-2G, VL-FC2SZ-2G ) 

 

Fig.3 

 

Fig.4 
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Instrucțiuni utilizare întrerupător simplu si dublu  
Atingeți întrerupătorul. Când lampa este aprinsă - ledul de control este roșu, când lampa 
este stinsă - ledul de control este albastru.  
Notă: Dacă una dintre bornele întrerupătorului dublu nu are o lampă conectată este normal 
ca ledul de control să licărească ușor.  
Toate circuitele întrerupătorului trebuie să aibă consumator conectat, în caz contrar riscați 
deteriorarea întrerupătorului și pierderea garanției. 
Valabil pentru modelele: 
VLVL-C701S, VL-C702S, VL-C701SR, VL-C702SR, VL-FC1-2G, VL-FC1R-2G, VL-FC2-2G, VL-FC2R-
2G, VL-FC2Z-2G , VL-FC1B-2G, VL-FC1Z-2G, VL-FC1HN-2G, VL-FC1HNZ-2G, VL-FC1S-2G, VL-
FC1SR-2G, VL-FC2S-2G, VL-FC2SR-2G, VL-FC2SZ-2G 
 
Instrucțiuni întrerupător cu temporizator (VL-C701T / VL-FC1T) 
 1. Atingeți întrerupătorul pentru a aprinde lampa  
2. Lampa se stinge automat după 30 de secunde de la atingere  
3. Atingeți când lampa este pornită, indicatorul luminos va licării pentru a vă anunța că se 
va opri după 30 de secunde 
 
Instrucțiuni întrerupător dimmer/variator de tensiune (VL-C701D/ VL-C701DR/VL-
FC1DZ, VL-FC2D2R, VL-FC1D2R)  
1. Atingeți întrerupătorul pentru a stinge/aprinde lampa  
2. Prin ținerea apăsată a întrerupătorului, intensitatea luminii va crește sau va scădea în mod 
gradual  
3. Dispune de o funcție care memorează intensitatea luminii setată de la ultima utilizare 
Notă: 1. Compatibil doar cu sursele de iluminat care suportă variație de tensiune( bec 
incandescență, bec halogen, bec LED dimabil).  
2. Puterea maxima de încărcare este de 500W, prin urmare este normal ca întrerupătorul să 
se încălzească puțin atunci când lampa este pornită. 
 
Instrucțiuni sincronizare întrerupătoare cap-scară / cruce  
1. Întrerupătoarele cap-scară vor funcționa numai după ce vor fi sincronizate  
2. Pași sincronizare a. Țineți apăsat pe întrerupătorul care este concertat direct la sursa de 
iluminat pentru 5 secunde până auziți un sunet. b. Apăsați celălalt întrerupător scurt. Când 
indicatorul de lumină licărește înseamnă că întrerupătoarele au fost sincronizate.  
3. Pași pentru anularea sincronizării a. Țineți apăsat pe un întrerupător pentru 10 secunde 
până auziți un sunet de două ori, atunci sincronizarea a fost anulată. Daca nu țineți apăsat 
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până după al doilea sunet sincronizarea nu va fi complet anulată. După anularea 
sincronizării întrerupătoarelor și sincronizarea cu telecomanda va fi anulată automat.  
Notă:  
1. Se pot conecta și mai mult de trei întrerupătoare cap-scară/cruce împreună pe același 
circuit (maxim 3 întrerupătoare. Pentru circuit  cu mai mult de 3 puncte de control se 
recomanda întrerupătoare cu revenire si relee pas cu pas) 
2. Puterea maxima de încărcare nu trebuie să depășească 2000W  
3. Distanța dintre doua întrerupătoare nu ar trebui să depășească 30 de m  
4. Dacă întrerupătoarele nu sunt conectate la un corp de iluminat nu se va auzi nici un 
sunet la sincronizare  
5. Nu suportă modul scena al telecomenzii 
6. Pentru schema a se revedea fig.3 si fig. 4 la pag. 3 
 
Instrucțiuni sincronizare întrerupător cu telecomanda tip breloc  
1. Țineți apăsat întrerupătorul pentru 5 secunde până auziți un sunet  
2. Apoi apăsați un buton de pe telecomandă, de exemplu A, iar când mai auziți un sunet 
înseamnă că sincronizarea este completă.  
Nota: 1. Pentru anularea sincronizării țineți apăsat întrerupătorul pentru 10 secunde până 
auziți două sunete, sincronizarea a fost anulată.  
2. Funcțiile telecomenzii a. Pentru întrerupătoarele simple, după sincronizare funcțiile 
butoanelor sunt după cum urmează: A, B, C - ON/OFF, D - ALL OFF. b. Pentru întrerupătorul 
cu dimmer/variator, după sincronizarea cu telecomanda, funcțiile butoanelor sunt după 
cum urmează: A – ON, B crește intensitatea luminii, C scade intensitatea luminii, D – OFF  
Notă: Daca întrerupătorul nu funcționează bine, este recomandat sa opriți electricitatea, să 
așteptați 1 minut și apoi să o reporniți. După pornirea electricității nu testați întrerupătorul 
imediat, așteptați un minut și apoi testați! 
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Contact 
 
Departamentul Vânzări: 
Tel: 031 333 03 08 tasta 1 
Mobil: 0756 785 710 
Email: vanzari@case-smart.ro 
 
Departamentul Tehnic: 
Tel: 031 333 03 08 tasta 4 
Mobil: 0722 490 500 
Email: tehnic@case-smart.ro 
 
Social Media: 
QR Canal Youtube 
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