
Parametre:
Zdroj: 90 V ~ 250 V AC
Max. prúd: 2200W/10A
WiFi štandard: 2.4GHz b/g/n
RF: 433 MHz (Sonoff RF)
Materiál: ABS 
Rozmery: 88 x 38 x 22 mm

Pred použitím sa uistite, že:
* váš smartphone alebo
tablet je pripojený k 2,4GHz WiFi s 
internetom
* Váš smartphone alebo
tablet majú prístup do
App Store alebo Google
Play
* Váš router nemá blokovanú MAC 
adresu zariadenia
 

Užívateľský manuál

1. Začnite aplikáciou eWeLink

2. Vytvorte si účet eWeLink

3. Pokiaľ účet eWeLink máte 
    prihláste sa do neho

4. Spustite zariadenie
Prevádzkový princíp ZAP / VYP.
Pripojené spotrebiče fungujú alebo 
sú vypnuté prostredníctvom 
zapnutia / vypnutia elektrického 
napájania.  

4.1 Zapojenie spotrebiča

4.2 Zapojenie stropnej lampy

4.3 Zapojenie jedného vodiča

Poznámka: Sonoff musí byť 
napájaný L, N vodičmi

Inteligentný WiFi spínač
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Model: Basic
Model: RF

5. Stlačte jedno z tlačítok
a držte 7 s, pokiaľ sa WiFi LED 
nerozbliká na zeleno.

7. V aplikácií eWeLink
     vyberte ponuku

8. Zvoľte Režim rýchleho       
párovania (Quick Pairing) 

9. Zadajte heslo k WiFi 

10. Zadajte meno vášho zaride-
nia

11. Ak WiFi LED svieti, zariadenie 
je pripojené/zapnuté.

Sonnof RF podporuje 433Mhz 
diaľkový ovládač ktorý umožňuje 
vypnutie/zapnutie zariadenia bez 

WiFi.

Párovanie: Stlačte tlačidlo na 
Sonoff RF po dobu 3 sekúnd, 
červená LED blikne jeden krát. 
Potom krátko stlačte tlačidlo na 
Sonof diaľkovom ovládači. K 
Sonoffu RF je možné naparovať až 
14 diaľkových ovládačov.
Odparovanie: Stlačte tlačidlo na 
Sonoff RF po dobu 5 sekúnd, 
červená LED blikne dva krát.
Potom krátko stlačte tlačidlo na 
Sonof diaľkovom ovládači.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Q: Prečo je zariadenie stále
offline (nepripojené)?
A: Novo pridané zariadenie
potrebuje 1 min pre pripojenie
k WiFi a internetu. Pokiaľ
zostáva offline dlhšiu dobu,
na základe blikania LED môžeme 
zistiť problém.
WiFi LED blikne každú sekundu:
Zariadenie se nepripojilo k WiFi:
1) Možno ste zadali nesprávne
heslo k WiFi.
2) Sonoff je veľmi daleko od
WiFi, Skúste ho umiestniť bližšie.
3) Sonoff nefunguje s 5G WiFi

4) Uistite se, že váš router nemá 
zapnutú funkciu filtrovania MAC 
adries, ak áno vypnite ju alebo 
povoľte adresu zariadenia Sonoff v 
nastaveniach routera.
Pokiaľ je pripojenie znovu
neúspešné, vytvorte mobilní hot
spot a znova se pokúste o
pripojenie.
WiFi LED blikne dvakrát každú
sekundu:
Zariadenie Sonoff sa pripojilo
k WiFi, ale pripojenie k serveru
bolo neúspešne. Skontrolujte
vaše pripojenie k sieti.

Pre prečítanie návodu pre Amazon
Echo, Google Home a Google Nest
naskenujte tieto QR kódy.

Kryt Párovacie 
tlačídlo,

Manuálny 
vypínač

WiFi LED
zap./vyp LED

Naskenujte pre 
bezplatnú 
aplikáciu.

Naskenujte pre
detailný návod

Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., 

Masarykova 2, Košice

Vyrobené v Číne.

ALVA TECH
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w.ziarovky-led.sk


