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Smart WIFI socket, chytrá zásuvka 
Uživatelská příručka 

Chytrá zásuvka Smart WIFI socket může být ovládána z mobilní aplikace prostřednictvím sítě WiFi, to umožňuje 
ovládání i na velkou vzdálenost. Ovládáním této zásuvky můžete řídit všechny spotřebiče na ní připojené. Chcete 
doma zapnout topení před příjezdem z dovolené? Chcete doma rozsvítit světlo nebo zapnout televizi, když nejste 
doma, abyste zmátli případného zloděje? Vše je možné. Do zástrčky na zadní straně zásuvky zapojíte spotřebič, který 
chcete ovládat a do svého chytrého telefonu nebo tabletu si pro iOS stáhnete z App Store, nebo pro Android z Google 
Play (Obchod Play), aplikaci Smart Life zdarma. Po provedení registrace podle pokynů v aplikaci přidejte "Nové 
zařízení", svou novou chytrou zásuvku Smart WIFI socket. Pak jí můžete ovládat ze svého mobilního telefonu nebo 
tabletu a jejím prostřednictvím připojený elektrický spotřebič. 

Nové zařízení 
1) Připojte do zásuvky spotřebič, který chcete vzdáleně ovládat a zapněte jej. Ověřte si, že LED rychle bliká. 
2) Spusťte ve svém chytrém telefonu aplikaci Smart Life a klikněte na ikonu "+" v pravém rohu nahoře. 
3) Vyberte svou WiFi síť a zadejte heslo této sítě. 
4) Jakmile se aplikace připojí, můžete ovládaný spotřebič pojmenovat/přejmenovat.  

a. Klikněte na jméno vaší zásuvky "Smart Light-Xyz" a poté, co se otevře okno, klikněte vpravo nahoře na "…" 
(3 tečky). Pak zvolte "Modify Device Name" a zvolte si vlastní jméno, například "Světlo v ložnici". 

b. Pokud chcete ovládaný spotřebič přejmenovat, klikněte na jeho jméno, například "Kotel" a poté, co se otevře 
okno, klikněte vpravo nahoře na "…" (3 tečky). Pak zvolte "Modify Device Name" a zvolte si nové jméno, 
například "Televize". 

Specifikace 
Vstup: 100–240 V≈, 10 A, 50/60 Hz 
Výstup: 100–240 V≈, 10 A, 50/60 Hz (výkon: 2 kW) 
     USB: 5 V⎓, 1 A 
Vlastní spotřeba: 0,8 W 
Rozměry: 53 × 79 × 109 mm 
Kompatibilní: Android, iOS 

Základní funkce 
Dálkové ovládání, načasování, odpočet, sdílené používání, kompatibilita se systémem Amazon Echo (Alexa) a 
Google Home. 

Otázky a odpovědi 
Proč se nedaří přidat spotřebič? 
1) Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnut. 
2) Je váš chytrý telefon nebo tablet připojen do WiFi sítě? 
3) Zkontrolujte, zda váš router pracuje správně. 

a. Je-li váš router s dvojím frekvenčním pásmem, vyberte pásmo 2.4G.  
b. Nastavte u routeru šifrování WPA2-PSK a typ AES. 
c. Bezdrátový režim nesmí být pouze 11n. 
d. Zajistěte, aby WIFI socket byla v dosahu routeru. 
e. Pokud počet k routeru připojených zařízení dosáhl jeho maxima, odpojte nepoužívané zařízení. 

4) Ověřte, zda jste zadali správné heslo k WiFi síti. 
Jak mohu sdílet ovládání přístroje s mojí rodinou? 
1) Spusťte v telefonu nebo tabletu aplikaci a klikněte na "Profile" –> "Device Sharing" –> "Sharings sent" a klikněte 

na "Add Sharing".  
2) Pak zadáte jméno a telefonní číslo rodinného příslušníka, s nímž chcete sdílet ovládání spotřebiče. 
Jak mohu řídit sdílení spotřebičů ostatními uživateli? 
1) Spusťte v telefonu nebo tabletu aplikaci a klikněte na "Profile" –> "Device Sharing" –> "Sharings received". 
2) Pak naleznete zařízení sdílená ostatními uživateli. To vám umožní přidat poznámky k uživatelům nebo vymazat 

určité sdílení dlouhým stisknutím nebo posunutím doleva. 
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