Návod k Wi-Fi zásuvce

1. Úvod

Tlačítko ON/OF
F
Tlačítko restart
LED indikace
zapnutí
LED
připojení

Specifikace
Jmenovité hodnoty: 230V~/ 50Hz / 16A / Max.3680W
WiFi: 2.412 ~ 2.484 GHz IEEE802.11b / g / n
Počet zásuvek: 1
32
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2. Registrace & přihlášení

Po instalaci aplikace, klepněte na
ikonku podle obrázku.

Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. Pokud
již zaregistrováni jste, přihlaste se. Musíte
být při tom připojeni k internetu.

2

31

Po dokončení registrace
potvrďte a uložte.

ji

1、Vyplňte svou e-mailovou adresu
a heslo.

2、Po klepnutí se heslo buď zobrazí
nebo skryje. Nastaveno je zobrazení
hesla.

Klepnutím
na
“OK”
dokončíte
registrace a budete vráceni do okna
přihlášení.
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Vyplňte vaše registrační ID a správné
heslo k přihlášení do systému.

Klepnete-li na “cancel”, zůstanete přihlášeni,
klepnete-li na “OK” button, budete vráceni na
stránku přihlášení.

Pokud
je
zadaná
informace
nesprávná, zobrazí se upozornění, že
přihlášení
se
nepodařilo.
Zkontrolujte e-mail a heslo.
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3. Přidání zařízení

Po přihlášení klepnutím na křížek
vstoupíte do nastavení.

Po potvrzení klepnutím na “OK” pod
oznámením, že změna hesla proběhla
úspěšně, se vrátíte na předchozí stránku.

8.

Odhlášení

Zkontrolujte, zda mobil je připojen k příslušné
bezdrátové síti a vyplňte heslo. Stiskněte tlačítko
“ON/OFF” na WIFI zásuvce a podržte jej aspoň 3 sec.
Když zelená LED začne rychle blikat, znamená to, že
zařízení je v režimu nastavení. Pak klepněte na “START” .

Chcete-li použít k přihlášení nové heslo,
klepněte na “log out” .
28
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7. Změna hesla

Po klepnutí na “START” uvidíte zprávu “This may
take up 30 seconds”. Tj.: To může trvat až 30sec. To
je potvrzení, že zařízení je v režimu nastavení.

Vybráním této volby uvidíte vaše ID údaje a
můžete zde také změnit vaše heslo, způsob
odhlášení a pod.

4. Obsluha zařízení
1) Zapnu
Zapnutí zařízení

2. Klepnutím na zatržítko uložíte změny.

Pokud uvidíte na displeji stejný obrázek jako je
vlevo, dokazuje to, že nastavení bylo úspěšné.
Můžete provozovat zařízení, které bylo připojeno.
Zařízení na obrázku vlevo je vypnuto a vy jej
můžete zapnout klepnutím na tlačítko vpravo.
1. Heslo změníte tak, že vložíte staré heslo, pak
nové heslo a pak nové heslo ještě jednou
k potvrzení.
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Rozsvícené tlačítko ukazuje zapnuté zařízení.
Klepnutím na symbol otevřete nastavení
VF zařízení.

Klepnutím na symbol zařízení vstoupíte do
nastavení zásuvky.

Tyto dva symboly slouží k ovládání VF
zařízení. Je-li typ zařízení jiný, symboly
funkce se změní.
A. Je-li VF zařízení typu Switch
(spínač) nebo Dimmer (stmívač),
tyto dva symboly budou ON/OFF.
B. Je-li VF zařízení typu Curtain
(závěs, roleta), tyto dva symboly
budou Up/Down (Nahoru/Dolů).
C. Je-li zařízení typu Thermostat, tyto
dva symboly budou High/Low
(Vysoká/Nízká).

Pokud klepnete a podržíte prst na symbolu
zařízení po několik vteřin, objeví se vlevo
ikona “DELETE” . Klepnutím na ni zařízení
vymažete.

Pozor: způsob přidání WiFi zásuvky s měřením a VF zásuvek je stejný jako právě popsaný. Pouze ikona
přidávaného zařízení je jiná.
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2) Zamknutí zařízení

Je-li ikona “Lock” ve stavu odemknuto, můžete
klepnutím na ikonu měnit nastavení zařízení.

Po úspěšném spárování můžete klepnout
na ikonky ON/OFF k ovládání zařízení.

Nechte VF zařízení, které chcete spárovat,
nakonfigurovat. Viz návod VF zařízení. Pak klepněte na
ikonku ‘Learn”.

3)

Je-li ikona “Lock” ve stavu zamknuto,
klepnutím na ikonu změníte její stav.
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Obsluha zařízení

Když podržíte ikonku zařízení několik
vteřin, objeví se ikonka “DELETE” a klepnutím
na ni smažete zařízení.

25

3) Úprava jména a ikony zásuvky
Opusťte stránku, oznamující, že nové VF zařízení
bylo úspěšně přidáno do APP. Dalším krokem je
spárování zařízení a skutečných výrobků k získání
kontroly.

2)

Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu
můžete změnit ikonu, jméno, atd. zařízení,

Párování zařízení

Klepněte ne ikonku zařízení vlevo na obrázku
a vstoupíte na stránku
nastavení VF
zařízení.

3、Po ukončení nastavování klepnutím na
zatržítko nastavení uložíte.

1、v módu nastavení můžete změnit jméno a
ikonu zařízení.

2、Klepnutím na tlačítko “ADD” můžete
přidat jinou ikonu.
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Klepnutím na zatržítko nastavení uložíte.

Vložte název zařízení.

Vyberte standardní nebo zákaznickou
ikonku pro VF zařízení.

Individuální ikonu můžete získat dvěma
způsoby.

Určete, kterou Wi-fi zásuvkou se
bude předávat signál.

4) Časovač, odpočítávání a časovač v nepřítomnosti

Zvolte typ VF zařízení.

Tento stav ikon ukazuje, že upravené jméno a
ikona zařízení jsou uloženy.

Je možno nastavit časovač, odpočítávání nebo
funkci nepřítomnosti. Obrázek vlevo ukazuje
nastavení časovače.

Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do
nastavení času
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3 、 Klepnutím na zatržítko nastavení času
uložíte.
Klepněte na symbol podle obrázku a otevře
se stránka VF zařízení.
1 、 Obrázek ukazuje čas 17:07 vypnutí
zásuvky.

Klepnutím na křížek můžete přidat
VF zařízení.
3、 Klepnutím na zatržítko nastavení času
uložíte.

2、Obrázek ukazuje, že zařízení bude opakovaně
v 17:07 zapínáno od pondělí každý den až do soboty.
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C) Spotřeba a cena za posledních 30dní. D) A za poslední rok
Chcete-li nastavit cenu za kWh, klepněte na ikonku nastavení.

Funkce časovače je
vypnutí/17:07 zapnutí)

nastavena.

(17:05

6. Nastavení VF zařízení

1)

Přidání nového bezdrátového VF zařízení

Podržením této oblasti několik sec. a klepnutím
na červené ikony se nastavení časovače smaže.
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Na displeji je možno vidět energetické informace o k zásuvce právě připojených
zařízeních. A) Příkon v reálném čase, proud a napětí. B) Spotřeba energie za 24hod.

Klepnutím na ikonu odpočítávání se otevře
nastavení odpočítávání.

A)

B) Recent 24 hours energy consumption

Real-time power, voltage and
current

Obrázek ukazuje jak se zásuvka za 5hod. a
5min. zapne.

C) Recent a month’s worth of energy

D) Recent a year’s worth of energy

consumption and cost

consumption and cost
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5. Energetické informace
Obrázek ukazuje jak se zásuvka za 5hod. a
5min. vypne.

Následujícím postupem otevřete energetické infomace o zásuvce.

Funkce časovače může být nastavena jen pro
jednu skupinu. Přidáte-li více než jednu skupinu,
uvidíte na displeji tohle oznámení. Litujeme, 1
odpočítávání je omezeno na jednu skupinu.
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Klepněte
na symbol na obrázku vlevo nahoře
点击此按钮，可以进入菜单界面
aClick
otevře
menu.as the left picture and go to
the se
symbol
the menu.

Stisknete-li tuto oblast na několik vteřin a
klepnete na červenou ikonku, smažete
nastavení časovače. Pak můžete nastavit nový
časovač.

Klepnutím na “Absence”,
otevřete nastavení.
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nepřítomnost

Můžete nastavit čas a datum začátku a čas a
datum ukončení. (Pozor: čas ukončení nesmí
předcházet času začátku.)

Stisknete-li tuto oblast na několik vteřin a
klepnete na červenou ikonku, smažete
nastavení časovače v nepřítomnosti. Pak
můžete nastavit nový časovač v nepřítomnosti.

Klepnutím na šipku se vrátíte
do
seznamu
zařízení
nastavení.

Takto se zobrazí informace o nastavení po
jejím uložení.
Funkce časovače v nepřítomnosti může být
nastavena jen pro jednu skupinu. Pokud
přidáte vice než jednu skupinu, zobrazí se
varovný nápis.“ sorry, 1 group absence mode
is limited.
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