
SK Diaľkovo ovládaná inteligentná zásuvka Solight DY11WiFi-S 
 
Návod na obsluhu 
Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej 
spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie 
elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Na použitie v interiéri. Tento výrobok môže používať len dospelá osoba. Nikdy ho nevystavujte 
prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Vyhnite sa blízkosti alebo kontaktu s domácou a počítačovou elektronikou.  
 
Obsah súpravy 

• 1x diaľkovo ovládaná zásuvka WiFi 
 

Funkcie 
Pomocou tohto výrobku môžete zapínať elektrické a elektronické spotrebiče (lampy, čerpadlá, vianočné osvetlenie, kúrenie, klimatizáciu atď.) s maximálnym 
zaťažením 10 A / 2300 W s neobmedzeným dosahom. Všetko, čo potrebujete, je internetové pripojenie WiFi na mieste, kde je zásuvka nainštalovaná, a internetové 
pripojenie na mieste, z ktorého chcete zásuvku ovládať pomocou mobilného zariadenia. Na ovládanie zásuvky si stiahnite aplikáciu "Smart Life" alebo "TUYA". 
Aplikácia je voľne stiahnuteľná z Google Play a App Store. Aplikácia je prehľadná a ovládanie zásuvky je veľmi jednoduché.   
 
Základné informácie 

• Nepripájajte k sebe viacero zásuviek WiFi. 

• Určené na použitie v interiéri pri teplotách od 0 °C do 40 °C.  

• Nezapájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho kábla. Zapájajte ho len priamo do hlavného zdroja napájania v stene. 

• Nepripájajte spotrebiče, ktoré by mali byť vždy pod dohľadom - mohlo by to spôsobiť požiar alebo iné škody (napr. žehlička alebo panvica). 

• Zariadenie neotvárajte. Opravy môže vykonávať len odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat. 

• Neumiestňujte časti jednotky do blízkosti zdrojov tepla, oblastí s vysokou vlhkosťou, zdrojov elektromagnetického žiarenia, elektrických vedení a veľkých 
kovových predmetov. 

  
Prevádzkové informácie 

• Bezdrôtovú zásuvkovú súpravu môžete používať ihneď po vybalení z krabice.  

• Zásuvku môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením vypínača priamo na zásuvke 
 
Prijímač - zásuvka 
Zásuvku možno zapojiť do akejkoľvek zásuvky s ochranným kolíkom. Bezdrôtovo ovládaný spotrebič musí byť zapojený do bezdrôtovej zásuvky. Bezdrôtovo 
ovládaný spotrebič musí byť vždy zapnutý.  

 
Dôležité upozornenie 

• Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak sú uvoľnené spojovacie 
skrutky. 

• Výrobok nepoužívajte, ak bol poškodený dažďom alebo vlhkosťou. 

• Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred teplom. 
 

Technické údaje  

• Maximálne zaťaženie: 10A / 2300W  

• Krytie IP20 - na použitie v interiéri 

• Spotreba energie v pohotovostnom režime menej ako 1 W 

• Napätie: AC 230 V / 50 Hz 

• Frekvencia: 2,4 GHz 
 
Upozornenie: Aby sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia, nemali by ste 
pripojené zariadenia zapínať a vypínať príliš rýchlo za sebou.   
 
Aplikácia Smart LIfe / TUYA pre zásuvku DY11WiFi-S 
Ak chcete ovládať DY11WiFi-S, musíte si stiahnuť aplikáciu Smart Life / TUYA na 
Google Play alebo App Store. Po nainštalovaní a otvorení aplikácie postupujte podľa 
nasledujúcich krokov: 
 
Vytvorte si konto v aplikácii Smart Life / TUYA: 

1) Stiahnite si aplikáciu Smart Life / TUYA 
2) Na domovskej stránke kliknite na "Registrácia". 
3) Zadajte existujúcu e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa budete prihlasovať.  
4) Kliknite na "Retrieve verification code" (Získať overovací kód).  
5) Na ďalšej stránke vyplňte kód, ktorý vám bude zaslaný do e-mailovej schránky. Ak kód nedostanete hneď, skontrolujte spam a nevyžiadanú poštu alebo 

kliknite na tlačidlo "Opätovné odoslanie". 
6) Zvoľte heslo pre túto aplikáciu, po jeho zadaní je aplikácia už plne funkčná. 

 
 Párovanie zásuvky a aplikácie: 

1) Kliknite na "+" alebo "Pridať zariadenie" v pravom hornom rohu. 
2) V ľavej ponuke vyberte položku "Elektrické" a v prehľade zariadení vyberte položky "Zásuvka" a "Zásuvka (WiFi)". 
3) Potvrďte prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi a kliknite na tlačidlo "Next". 
4) Potom potvrďte "Resetovať zariadenie" tlačidlom "Ďalej". 
5) Stlačte tlačidlo na zásuvke na približne 5 s, keď začne blikať modro, kliknite na tlačidlo "Next". 
6) Skontrolujte, či bliká modrá LED dióda, a kliknite na tlačidlo "Next". 
7) Po pridaní zásuvky kliknite na tlačidlo "Next" a po zobrazení informácie o úspešnom pridaní zásuvky kliknite na tlačidlo "Completed".  
8) Zásuvka bude teraz v zozname spárovaných zariadení. 

 
Odkaz na video aplikácie s ďalšími možnosťami ovládania zásuvky nájdete na stránke Youtube.com, ak zadáte "Solight DY11WiFi-S - návod na použitie". 
 
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na shop.solight.cz.  
Výrobca Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 

Zapnite 

spotrebič 


