
 
Vorsprung durch e2 .   

Datenblatt Steckdosenadapter WiFi 

Programmierbarer Steckdosen-Adapter

zur zeitbasierten, programmierten oder manuellen Steuerung  

von beliebigen Elektrogeräten mit der Tuya-App.

Montageart: Steckdose

Prüfzeichen: CE

Farbe: weiß

Material: Kunststoff

Art.Nr. Steckdosenadapter WiFi MSK

Technische Daten

Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz

Ausgangsleistung: max. 16A/3680W

Material: Kunststoff (PC)

Farbe: weiß

Schutzart: IP 20

Arbeitstemperatur: -10°C bis +40°C

Prüfzeichen: CE

Leistungsmesser: integriert

Frequenz: 2,4GHz

Abmessungen (lxbxt): 52x52x49mm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Steckdosenadapter WiFi" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU 

und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

1711.01002.0196
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Vorsprung durch e2 . 

Der Steckdosenadapter kann bequem und ortsunabhängig mittels App bedient werden.

- mit der Tuya-App können tausende am Markt erhältliche Geräte gesteuert werden

- herstellerunabhängig, alles in einer App

- es ist kein zusätzliches Gateway oder sonstige Smart Home-Steuerzentrale notwendig

- WiFi / WLAN mit aktivem 2,4 GHz Frequenzband

- Smartphone oder Tablet mit installierter App (gratis verfügbar)

1) Gratis-App herunterladen und installieren

- Wenn Sie die App "Tuya Smart" bereits installiert haben, kann diese auch für dieses zusätzliche Gerät genutzt werden.

- Alternativ kann auch die App "Smart Life - Smart Living" verwendet werden.

- QR-Codes zum direkten Download der Apps finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

- Systemvoraussetzungen und Kompatibilität: die jeweiligen Systemvoraussetzungen der Apps sind zu beachten.

2) Kostenlos registrieren bzw. anmelden

- Kostenlos neu registrieren - direkt in der App.

- In der App anmelden, falls Sie schon ein Konto besitzen.

3) Steckdosenadapter in der App hinzufügen

- Steckdosenadapter in eine Steckdose einstecken, LED am Taster beginnt schnell zu blinken.

- Falls LED nicht schnell blinkt: Taster "Ein/Aus"       lange drücken, bis die LED im Taster schnell zu blinken beginnt.

- Gerät/Steckdosenadapter lt. Anweisungen in der App bzw. lt. Online-Bedienungsanleitung hinzufügen.

4) Verbraucher mit App steuern

- gewünschten Verbraucher in den Steckdosenadapter einstecken.

- Sie können in der App Programme einrichten, den Adapter manuell steuern oder Szenen programmieren.

- der Adapter kann auch manuell am Gerät durch Drücken von "Ein/Aus" ein- bzw. ausgeschaltet werden.

- wenn die LED im Taster rot leuchtet, ist der Verbraucher eingeschaltet.

5) Optional können Sie auch eine Sprachsteuerung über 

     bekannte intelligente Assistenten einrichten

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online auf www.e2.at 

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.

https://e2.at/qr/1711010020196

Voraussetzungen

Kurzanleitung
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Living

Online-Bedienungsanleitung
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List Chytrá programovatelná zásuvka-WiFi

Chytrá programovatelná zásuvka

 se ovládá buď lokálně tlačítkem nebo z mobilního telefonu 

či tabletu (Android i iOS) pomocí aplikace Tuya.

Způsob montáže: zásuvka

Zkušební značky: CE

Barva: bílá

Materiál: plast

e2 číslo: Chytrá programovatelná zásuvka-WiFi ČSN

Techn. data

Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz

Zatížení: max. 16A/3680W

Materiál: plast (PC)

Barva: bílá

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -10°C do +40°C

Zkušební značky: CE

Měření spotřeby: ano

Frekvence: 2,4GHz

Rozměry (dxšxv): 52x52x49mm

Prohlášení o shodě

Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "Chytrá programovatelná zásuvka-WiFi" splňuje požadavky následujících evropských

předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.e2.at

1711.01002.0196
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Chytrá programovatelná zásuvka-WiFi může být také ovládán chytrým telefonem.

- s Tuya-App lze ovládat tisíce zařízení dostupných na trhu 

- nezávislé na výrobci, vše v jedné aplikaci

- není potřeba žádná další brána (Gateway) ani jiné Smart Home kontrolní středisko

- WiFi / WLAN s aktivní 2,4 GHz frekvencí

- Chytrý telefon nebo tablet s naistalovanou aplikací (zdarma)

1) Zdarma nahrajte a instalujte aplikaci

- Pokud jste již nainstalovali aplikaci „Tuya Smart“, lze ji použít také pro toto další zařízení.

- Alternativně lze také použít aplikaci „Smart Life - Smart Living“.

- Kódy QR pro přímé stažení aplikací najdete v provozních pokynech online

- Systémové požadavky a kompatibilita: musí být dodrženy příslušné systémové požadavky aplikací.

2) Zaregistrujte zdarma

- Zaregistrujte se zdarma - přímo v aplikaci.

- Pokud již máte účet, přihlašte se v aplikaci.

3) Přidejte do aplikace zásuvka

- Chytrou zásuvku zastrčte do zásuvky, LED světélko na vypínači začne rychle blikat.

- Jestliže světélko na vypínači rychle nebliká: Vypínač       dlouze podržte, až začne LED světélko na vypínači rychle blikat.

- Přidejte zařízení /zásuvka podle pokynů v aplikaci nebo podle provozních pokynů online.

4) Ovládejte spotřebič pomocí aplikace

- Zvolený spotřebič zastrčte do chytré zásuvky

- V aplikaci můžete chytrou zásuvku programovat, nebo ji ovládat ručně.

- Chytrou zásuvku lze také zapnout nebo vypnout ručně na zařízení stisknutím vypínače.

- Když LED světélko na vypínači svítí červeně, je spotřebič zapnutý.

5) Volitelně můžete také nastavit hlasové ovládání 

     pomocí známých inteligentních asistentů

Podrobné provozní pokyny najdete online na www.e2.at.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.

Předpoklady

Zkrácený návod

https://e2.at/qr/1711010020196

Tuya

Smart

Smart Life -

Smart

Living

Online návod k použití

  Červen 2020 - Vyhrazujeme si právo na změny.

  e2 elektro GmbH   Theodor-Simoneit-Straße 2   4160 Aigen-Schlägl   T: +43 7281 80200-0   F: +43 07281 80200-10   Mail: office@e2.at   www.e2.at



 
Projekcia cez e2 .   

List Múdra programovateľná zásuvka-WiFi

Múdra programovateľná zásuvka-WiFi

sa ovláda buď lokálne tlačidlom alebo z mobilného telefónu

či tabletu (Android aj iOS) pomocou aplikácie Tuya.

Spôsob montáže: zásuvka

Skúšobná značka: CE

Farba: biela

Materiál: plast

e2 číslo: Múdra programovateľná zásuvka-WiFi ČSN

Techn. dáta

Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz

Zaťaženie max. 16A/3680W

Materiál: plast (PC)

Farba: biela

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -10°C do +40°C

Skúšobná značka: CE

Meranie spotreby: ano

Frekvencia: 2,4GHz

Rozmery (dxšxv): 52x52x49mm

Vyhlásenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "Múdra programovateľná zásuvka-WiFi" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych

predpisov 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese: www.e2.at

1711.01002.0196
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Múdra programovateľná zásuvka-WiFi môže byť ovládaný smart telefónom.

- S Tuya-App je možné ovladádať viac ako tisíce zariadení dostupných na trhu.

- Nezávisle od výrobcu, všetko v jednej aplikacii.

- Nie je potrebná žiadna ďalšia brána (Gateway) ani iné Smart Home kontrolné stredisko.

- WiFi / WLAN s aktivnou 2,4 GHz frekvenciou

- Smartphone alebo tablet s nainštalovanou aplikáciou (zdarma).

1) Zdarma stiahnite a nainštalujte aplikáciu

- Ak už ste aplikáciu Tuya-App nainštalovali, viete ju tiež stiahnuť do týchto ďalších zariadení:

- Alternatívne je tiež možné použiť aplikáciu : "Smart Life - Smart Living".

- QR kódy pre priame stiahnutie aplikácie nájdete v prevádzkových pokynoch online.

- Systémové požiadavky a kompabilita: musia byť dodržané príslušné systémové požiadavky aplikácie.

2) Zaregistrujte sa zdarma

- Zaregistrujte sa zdarma priamo v aplikácii.

- Pokiaľ už účet máte, prihláste sa v aplikácii.

3) Pridajte do aplikácie zásuvka

- Múdru zásuvku zastrčte do zásuvky, LED svetielko na vypínači začne rýchlo blikať.

- Ak svetielko na vypínači rýchlo nebliká: Vypínač       dlho podržte, až začne LED svetielko na vypínači rýchlo blikať.

- Pridajte zariadenie/zásuvka podľa pokynov v aplikácii alebo podľa prevádzkových pokynov online.

4) Ovládajte spotrebič pomocou aplikácie

- Zvolený spotrebič zastrčte do múdre zásuvky

- V aplikácii môžete múdru zásuvku programovať, alebo ju ovládať ručne.

- Múdru zásuvku je možné tiež zapnúť alebo vypnúť ručne na zariadení stlačením vypínača.

- Keď LED svetielko na vypínači svieti na červeno, je spotrebič zapnutý.

5) Voliteľne môžete tiež nastaviť hlasové ovládanie 

     pomocou známych inteligentných asistentov

Podrobné prevádzkové pokyny nájdete online www.e2.at.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc.

Predpoklady

Zkrátený návod

https://e2.at/qr/1711010020196
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Living

Online návod k použitiu
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