
 

Balenie obsahuje: 
1 ks merač spotreby 
1 ks návod na použitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto zariadenie zaznamenáva elektrickú energiu spotrebovanú meraným zariadením. Zariadenie nesmie byť vystavené preťaženiu, 
inak môže dôjsť k jeho zničeniu. Používanie je povolené len vo vnútorných priestoroch a v suchom prostredí. Používanie vo vonkajšom 
prostredí je prísne zakázané! Vždy dodržiavajte pokyny a údaje uvedené na technickom štítku pripojeného spotrebiča. Používanie 
spotrebiča iným ako vyššie opísaným spôsobom môže viesť k jeho zničeniu a môže predstavovať riziká, ako sú skrat, požiar, úraz 
elektrickým prúdom atď. Zariadenie sa nesmie prestavovať ani upravovať. Zariadenie je určené len na informatívne meranie. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Model DT28 

Napájanie AC 230V ~ 50Hz 16A 

Maximálne menovité zaťaženie 3680W 

Bezdrôtový štandard WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n 

Farba Biela 

Použite Vnútri 
 

 

 

   

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
1. Zariadenie odporúčame používať len na suchom mieste v interiéri. 

2. Merač sa môže používať len v rozsahu maximálneho výkonu záťaže. 

3. Ak sa výrobok pri preprave poškodí, kontaktujte predajcu a požiadajte ho o výmenu. 
4. Merač spotreby uchovávajte mimo dosahu detí.  

5. Merač spotreby sami nerozoberajte, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo k ohrozeniu bezpečnosti. 

KONTROLA ZARIADENIA 
ZAPNUTIE/VYPNUTIE 
• Zariadenie môžete zapnúť/vypnúť kedykoľvek a kdekoľvek, ak sú váš mobilný telefón a merač pripojené k internetu. Aj keď merač 

stratí internetové pripojenie, môžete ho ovládať pomocou Bluetooth alebo tlačidla. 

SKUPINY 

• Kliknutím na ikonu úprav v pravom hornom rohu môžete upraviť informácie o zariadení alebo vytvoriť skupinu (ak máte viacero 
zariadení). Pomocou funkcie ovládania skupiny môžete zapnúť/vypnúť viacero zariadení súčasne. 

NASTAVENIE ČASOVAČA (plán) 

• Pomocou funkcie časového plánovania môžete zariadenie automaticky zapínať a vypínať. 

COUNTDOWN SETTING (nastavenie odpočítavania) 
• Pomocou funkcie odpočítavania môžete zariadenie zapnúť/vypnúť v nastavenom čase. 

INŠTALÁCIA MOBILNEJ APLIKÁCIE 
1. Aplikáciu Smart Life môžete vyhľadať v obchode Apple App Store, Google Play alebo naskenovať QR kód a nainštalovať ju. 

2. Otvorte aplikáciu Smart Life a kliknite na tlačidlo "Registrovať". 

3. Zadajte svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a kliknite na "Získať overovací kód". 
4. Zadajte prijatý overovací kód a systém vám vytvorí účet. 

5. Ak už máte účet Smart Life, zadajte číslo účtu a kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa". 

 

Bezplatná aplikácia Smart Life podporuje zariadenia so systémom iOS 8.0 a vyšším alebo 
Android 4.4 a vyšším.  

PRIDAŤ ZARIADENIE 
1. Zapnite Wi-Fi, Bluetooth a lokalizáciu mobilného telefónu. 

2. Pripojte inteligentnú zásuvku k zdroju napájania, stlačte a podržte tlačidlo na viac ako 5 
sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať kontrolka. 

3. Spustite aplikáciu Smart Life, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a vyberte "Socket (BLE+WiFi)".  

4. Skontrolujte, či indikátor bliká podľa pokynov v aplikácii, a kliknite na "Potvrdiť, že indikátor bliká" a potom kliknite na "Ďalej". 

5. Vyberte správnu Wi-Fi, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo "Ďalej". 
(Merač spotreby podporuje iba 2,4 GHz, nepodporuje 5 GHz). 
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6. Vyberte pridaný merač spotreby, ktorý systém nájde automaticky. 

7. Po úspešnom pridaní inteligentnej zástrčky kliknite na tlačidlo "Dokončiť". 

HLASOVÉ OVLÁDANIE 
Inteligentnú zásuvku môžete ovládať hlasom prostredníctvom služby Google Home alebo Amazon Alexa. 
1. Prihláste sa do svojho konta Google Home alebo Amazon Alexa. 

2. Vyhľadajte aplikáciu "Smart Life" alebo "Tuya Smart" a otvorte ju. 

3. Po úspešnom prepojení konta aplikácie s kontom hlasovej platformy môžete inteligentnú zásuvku ovládať pomocou hlasového 

asistenta. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Informácie o používaní 
K elektromeru sa nesmú pripájať nasledujúce zariadenia: 
1. Zariadenia prekračujúce technickú hodnotu merača spotreby (→ technické parametre). 

2. Nepoužívajte merač vonku, v blízkosti kvapkajúcej vody alebo vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne atď.). 

3. Uistite sa, že v prípade potreby môžete vytiahnuť zástrčku. 

 
Bezpečnostné informácie 

1. Nepripájajte viacero zariadení k sebe. 

2. Po odpojení zástrčky nezostane žiadne zvyškové napätie. 

3. Vhodné len do suchých miestností. 
4. Elektromer sa môže pripojiť len k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke       (230 V ~ 50 Hz). 

5. Diaľkovo ovládaná zásuvka nesmie byť zapojená do predlžovacieho kábla a nesmie byť preťažená (maximálne 3680 W). 

6. Zariadenie neotvárajte. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar. 

7. Na dosah merača spotreby majú vplyv podmienky v budove (napr. železobetón) alebo zdroje elektrického/elektromagnetického 
rušenia (žiarivky, telefóny, monitory, káble atď.). V prípade potreby odstráňte zdroje rušenia alebo dodržujte primeranú 

vzdialenosť. 

8. Vyhnite sa vlhkosti, extrémnym teplotám, vibráciám a nárazom. 

9. Zariadenie čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Neponárajte ho do 
vody. 

10. Do elektrických zásuviek nezapájajte kolíky ani iné kovové predmety. 

11. Zariadenie neumiestňujte na vykurovacie teleso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na 
stiahnutie z www.solight.sk. 
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