Užívateľský manuál pre Manuál eWeLink DotykovýVypínač bez Nuly
Prvé spustenie
Pred prvým spustením a zapojením zariadenia Sonoff je potrebné si stiahnuť mobilnú
aplikáciu eWelink pomocou ktorej budete zariadenia následne ovládať. Aplikáciu nájdete na
stiahnutie na Google Play a Itunes apple.
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=sk
Iphone - https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-control/id1035163158?mt=8
Manuál pre pripojenie k aplikáci eWelink : Manual Sonoff + eWelink Slovenský návod

Po stiahnutí a inštalácii je nutné sa v aplikácii zaregistrovať (vytvoriť si nový účet). Ak už máte
účet založený stačí sa len prihlásiť.
Pokyny pre zapojenie zariadenia eWeLink Dotykový Vypínač bez Nuly












Štandard: EU
90-250V AC
Max. Prúd: 2A
Max. Príkon: 100W / 1Gang
Farba: Biela / Čierna zadná strana
WiFi Standard: 802.11 b / g / n
WiFi zabezpečenia: WPA-PSK / WPA2-PSK
Material: ABS V0 (odolný voči horenie) + Dotykový panel z tvrdeného skla
Kanálov: 1 – 2 – 3
Rozmery: 86 x 86 x 32 (mm)
Ovládanie aj pomocou RF ovládačov: Áno

L = Line = fázový, pracovný (čierny nebo hnedý) vodič
L in nebo input = vstup fáza – na tento kontakt sa privedie napájací fázový vodič
L out nebo output = fáze výstup – na tento kontakt sa pripojí fázový vodič spínaného
Spotrebiča
Capacitor – Kondenzátor potrebný pre pripojenie
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Zatlačte a podržte tlačídko cca 5 -7sekúnd pokiaľ sa Wifi led nerozbliká rýchlo. Potom
v aplikácii eWelink postupujte podľa obrázkov nižšie.
Ako Pridať zariadenie
1. Zapnite nástenný vypínač – po zapojení cez žiarovku aj kondenzátorom.
2. Stlačte tlačidlo na niekoľko sekúnd cca 5-7 sekúnd, kým rýchlo nebliká, aby ste sa dostali
do stavu párovania WIFI.
3. Blikajúci spôsob je: 3-krát a opakované blikanie.
Pre používateľov systému Android vyberte prvú ikonu a kliknite na tlačidlo ĎALŠIE.
Pre používateľov systému IOS vyberte príslušnú ikonu, kliknite na tlačidlo ĎALŠIE.
eWeLink automaticky vyhľadá a pripojí sa k zariadeniu.
4. Zadajte svoje domáce SSID a heslo:
Ak žiadne heslo, nechajte ho prázdne pozor nemusí fungovať správne.
eWeLink podporuje iba 2 4G WIFI komunikačný protokol, 5G-WiFi nie je podporovaný.
5. Dokončite pomenovanie zariadenia.
6. Ak je pre zariadenie eWeLink zariadenie „offline“ pripojenie na smerovač a server
vyžaduje 1 - 2 minúty.
Keď svieti Modrá LED, zariadenie je v režime online. ak eWeLink zobrazuje stále offline ",
zatvorte eWeLink a znovu ho otvorte.
Problémy a riešenia
Prečítajte si podrobné FAQ na eWelink Forum. Ak nižšie odpovede nemôžu vyriešiť váš
problém, odošlite spätnú väzbu na eWeLink.
Modrá LED raz rýchlo bliká a opakuje sa, čo znamená, že zariadenie sa nepodarilo pripojiť k
smerovaču. Dôvod môže byť zadali ste nesprávne heslo WiFi alebo je vaše zariadenie príliš
vzdialené od smerovača, čo spôsobuje slabý signál WiFi.
Zariadenie sa nedá pridať k 5G-wifi-routeru, iba 2,4G-wifi. Nakoniec sa uistite, či je váš
smerovač otvorený pomocou protokolu MAC.
Modrá kontrolka pomaly jedenkrát blikne a opakuje sa, čo znamená, že zariadenie je
pripojené k smerovaču a serveru, ale zlyhalo pridanie do zoznamu zariadení. Potom
zariadenie znova zapnite, ak stále nefunguje. stačí pridať zariadenie znova.
Modrá LED rýchlo dvakrát blikne a opakuje sa, to znamená zariadenie sa pripojilo k
smerovaču, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru. Potom skontolujte, že váš smerovač WiFi
funguje normálne.
Prečo APP nemôže nájsť zariadenie v stave párovania?
Odpoveď: Je to kvôli medzi pamäti vášho telefónu. Prosím zatvorte sieť WLAN telefónu a po
chvíli ju otvorte. Zároveň prosím vypnite zariadenie, ak je to možné, potom ho zapnite a
skúste to znova,
Moje Wi-Fi pripojenie vypršalo, môžem pripojiť zariadenia k LAN?
Odpoveď: Nepodporuje to, aby bol ovládaný cez LAN Budete ho musieť pripojiť k WiFi s
internetom.
Ovládanie zdieľania
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Majiteľ môže tieto zariadenia zdieľať s inými účtami eWeLink. Pri zdieľaní zariadení, by mali
zostať online na eWeLinke (obrazovka musí zostať odľahčená). Pretože ak účet chcete zdieľať
nie je online, správu o pozvánke nedostane.
Bezpečnostný mechanizmus
Jedno zariadenie, jeden vlastník. Ostatní ľudia nemôžu pridať zariadenie, ktoré už bolo
pridané. Ak chcete pridať svoje zariadenie k inému účtu, nezabudnite ho najskôr odstrániť zo
svojho účtu.
Aktualizácia
Automaticky vám pripomenie nový firmvér alebo verziu. Aktualizujte ich čo najskôr.
Obrázkové pridanie zariadenia
Potom stlačte v aplikácii eWelink + a vyberte prvú možnosť (Režim rychlého párovania)

Postupujeme štandardne ako u iných zariadeniach nakoniec pomenujeme zariadenie.
V prípade chyby skontrolujte a akciu opakujte.
1. Možno ste zadali zlé heslo k WiFi.
2. Či váš smartphone alebo tablet je pripojený k 2.4 GHz WiFi s internetom.
3. Sonoff je moc ďaleko od routeru a WiFi signál je moc slabý. Priblížte zariadenie k routeru.
4. WiFi LED blikne na dvakrát každú sekundu: Zariadenie Sonoff sa pripojilo k WiFi, ale
pripojenie k serveru bolo neúspešné. Skontrolujte vaše pripojenie k sieti či váš router
umožňuje, alebo ma blokovanie MAC adresy.
Pripojenie zariadenia k elektrickému rozvodu zverte osobe s potrebným oprávnením pre
montáž. Nesprávne zapojenie môže poškodiť Vaše zdravie, aj pripojené zariadenie.

Vymazanie modulu z telefónu
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Ak je modul spárovaný s aplikáciou v mobilnom telefóne, nemožno ho ďalej párovať s iným
telefónom. Ak sa chystáte Sonoff vypínač odovzdať do užívania inému užívateľovi (napr.
Predať), je nutné ho najprv vymazať z Vašej aplikácie.
V prípade reklamácie alebo vrátenie vypínača je bezpodmienečne nutné tento pred
odoslaním vymazať z aplikácie. V opačnom prípade nemožno reklamáciu alebo vrátenie
modulu akceptovať.
Záruka
Výrobok bol pri výrobe starostlivo testovaný. Ak sa aj napriek tomu stane, že výrobok
vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všetky Sonoff zariadenie je pre koncových
užívateľov v dĺžke 24 mesiacov od zakúpenia.
Predajca ani výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nevhodným použitím či
vzniknuté hrubým zaobchádzaním s výrobkom, alebo poškodenim ochranných známok
(porušená záručná plomba, alebo nálepka). Na takto vzniknuté poruchy sa nevzťahuje
záruka. V prípade reklamácie najprv postupujte podľa popisu vymazanie modulu z telefónu.
Informácie o likvidácii elektronických prístrojov
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky, ako tento, nesmú byť
likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie
výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Ďalšie
podrobnosti si možno vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
EÚ Vyhlásenie o zhode
Dovozca prehlasuje, že následne menované zariadenie na základe svojej koncepcie a
konštrukcie, zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie. (www.sonoff.sk)
RF zariadenia spadajú do kategórie rádiových zariadeni môžu sa používať na predávať na trhu EÚ bez
akýchkoľvek obmedzení a registrácie. Frekvenčné pásmo, ktorým sú RF zariadeni ovládané, JE 433,92 MHz s
rádiofrekvenčným výkonom menším nez 20mW, čím spĺňajú normu ICNIRP podľa požiadaviek normy EN 62479:
2010 stanovujúce Požiadavky pre vystavenie človeka elektromagnetickým Polimeri v rozsahu 10 MHz Až 300
GHz.

Záručný a pozáručný servis výrobkov:
Webinfo Slovakia s.r.o. Priekopnícka 1 Bratislava 82106, www.sonoff.sk info@sonoff.sk tel:
0948652396.

Verzia užívateľského návodu: Dotykový Vypínač bez Nuly-01sk
Šírenie tohto užívateľského manuálu akýmikoľvek prostriedkami podlieha autorskému zákonu a
písomnému súhlasu autora. Autorské práva patria Webinfo Slovakia s.r.o.
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