
 

Balení obsahuje: 
1 ks měřič spotřeby 
1 ks návod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto zařízení zaznamenává spotřebovanou elektrickou energii měřeného zařízení. Zařízení nesmí být vystaveno přetížení, jinak hrozí 
jeho zničení. Používání je povoleno pouze v interiérech a suchém prostředí. Venkovní použití je přísně zakázáno! Vždy respektujte 
pokyny a údaje na technickém štítku připojeného spotřebiče. Použití zařízení jiným, než výše popsaným způsobem může vést k jeho 
zničení a může být spojeno s riziky, jako jsou zkrat, požár, úraz elektrickým proudem apod. Zařízení nesmí být přestavováno nebo 
upravováno. Zařízení je určeno pouze k informativnímu měření. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Model DT28 

Napájení AC 230V ~ 50Hz 16A 

Max. jmenovité zatížení 3680W 

Bezdrátový standard WiFi 2.4Ghz IEEE 802.11 b/g/n 

Barva Bílá 

Použití Uvnitř 

  
 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
1. Doporučujeme používat zařízení pouze na suchém místě v interiéru. 

2. Měřič lze používat pouze v rozsahu maximálního výkonu zátěže. 

3. Pokud dojde k poškození výrobku během přepravy, kontaktujte prosím prodejce pro výměnu. 
4. Měřič spotřeby uchovávejte mimo dosah dětí.  

5. Měřič spotřeby sami nerozebírejte, jinak může dojít k poškození výrobku nebo k ohrožení bezpečnosti. 

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
ON/OFF 
• Zařízení můžete zapnout/vypnout kdykoli a kdekoli, pokud se váš mobilní telefon a měřič spotřeby připojí k internetu. I když měřič 

ztratí připojení k internetu, můžete ho stále ovládat prostřednictvím Bluetooth nebo tlačítka. 

SKUPINY 

• Kliknutím na ikonu úprav v pravém horním rohu můžete upravit informace o zařízení nebo vytvořit skupinu (pokud máte více 
zařízení). Prostřednictvím funkce ovládání skupiny můžete zapnout/vypnout více zařízení současně. 

NASTAVENÍ ČASOVAČE (schedule) 

• Pomocí funkce plánování času můžete zařízení automaticky zapínat a vypínat. 

NASTAVENÍ ODPOČTU (countdown) 
• Pomocí funkce odpočtu můžete zařízení zapnout/vypnout ve stanoveném čase. 

NAINSTALOVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE 
1. Aplikaci "Smart Life" můžete vyhledat v obchodech Apple App Store, Google Play, nebo naskenovat QR kód a nainstalovat ji. 

2. Otevřete aplikaci "Smart Life" a klikněte na tlačítko "Registrace". 
3. Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a klikněte na "Získat ověřovací kód ". 

4. Zadejte obdržený ověřovací kód a systém vám vytvoří účet. 

5. Pokud již máte účet "Smart Life", zadejte číslo účtu a klikněte na tlačítko "Přihlásit". 

 
Bezplatná aplikace "Smart Life" podporuje zařízení s operačním systémem iOS 8.0 a vyšší nebo 

Android 4.4 a vyšší.  

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ 
1. Zapněte funkce WiFi, Bluetooth a polohy mobilního telefonu. 

2. Připojte chytrou zásuvku ke zdroji napájení, stiskněte a podržte tlačítko déle než 5 sekund, 
dokud kontrolka nezačne rychle blikat. 

3. Spusťte aplikaci "Smart Life", klikněte na "+" v pravém horním rohu a vyberte "Zásuvka (BLE+WiFi)".  

4. Zkontrolujte, zda kontrolka bliká podle pokynů v aplikaci a klikněte na "Confirm the indicator is blinking" (Potvrdit, že kontrolka 

bliká) a poté klikněte na "Next" (Další). 
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5. Vyberte správnou Wi-Fi, zadejte heslo a poté klikněte na tlačítko "Next" (Další). 

(Měřič spotřeby podporuje pouze 2,4Ghz, nepodporuje 5GHz). 

6. Zvolte přidaný měřič spotřeby, který systém vyhledá automaticky. 

7. Po úspěšném přidání inteligentní zástrčky klikněte na tlačítko "Finish"(Dokončit). 

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ 
Chytrou zásuvku můžete ovládat hlasem prostřednictvím služby Google Home nebo Amazon Alexa. 

1. Přihlaste se ke svému účtu Google Home nebo Amazon Alexa. 

2. Najděte aplikaci "Smart Life" nebo "Tuya Smart" a otevřete ji. 
3. Po úspěšném propojení účtu s aplikací s účtem hlasové platformy můžete ovládat chytrou zásuvku pomocí hlasového asistenta. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Informace k použití 
K měřiči spotřeby nesmí být připojeno následující zařízení: 

1. Zařízení překračující technickou hodnotu měřiče spotřeby (→ technické parametry). 

2. Dálkově ovládanou zástrčku nepoužívejte venku, v blízkosti kapající vody a ve vlhkých místnostech (koupelny apod.). 

3. Ujistěte se, že se v případě potřeby můžete zástrčku vytáhnout. 
 

Bezpečnostní informace 

1. Nezapojujte více zařízení do sebe. 

2. Po odpojení zástrčky v ní nezůstává žádné zbytkové napětí. 
3. Vhodné pouze do suchých místností. 

4. Měřič spotřeby lze připojit pouze do řádně instalované uzemněné zásuvky             (230 V ~ 50 Hz). 

5. Dálkově ovládaná zásuvka nesmí být zapojena do prodlužovacího kabelu a nesmí být přetížena (maximálně 3680W). 

6. Neotevírejte zařízení. Nesprávná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár. 
7. Dosah měřiče spotřeby je ovlivněn stavebními podmínkami (např. železobeton) nebo zdroji elektrického/elektromagnetického 

rušení (zářivky, telefony, monitory, kabely atd.). V případě potřeby odstraňte zdroje rušení nebo dodržujte vhodnou vzdálenost. 

8. Vyhněte se vlhkosti, extrémním teplotám, vibracím a nárazům. 

9. Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. Neponořujte do vody. 
10. Nezapojujte kolíky ani jiné kovové předměty do elektrických zásuvek. 

11. Nepokládejte zařízení na topné těleso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: 
info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. 
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