
  

SK  Inteligentný spínací modul DT50WiFi 
Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred 
prvým použitím si pozorne prečítajte túto príručku, 
aby ste úplne pochopili všetky funkcie a predišli 
nesprávnemu používaniu výrobku.  
 
Parametre: 
Model: DT50WiFi 
Napájacie napätie: AC 100-240V/50Hz  
Maximálny prúd: 16A 
Bezdrôtový štandard: Wi-Fi 2,4 GHz  
Materiál krytu: plast 
Štandard IEEE: IEEE802.11b/g/n 
Podporované funkcie: Google Home, Google 
Assistant, Amazon Alexa, IFTTT. 
 
Princíp fungovania 
Modul zapína a vypína spotrebiče zapnutím a 
vypnutím fázového vodiča. 
Modrá LED dióda indikuje pripojenie napájania. 
Zelená kontrolka LED indikuje stav pripojenia k sieti 
WiFi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vstup do režimu párovania 
Odpojte napájanie spotrebiča. Otvorte kryt 
svorkovnice skrutkovačom a pripojte vodiče k 
svorkovnici podľa normy. Pripojte napájací zdroj a 
podržte tlačidlo na module približne 10 sekúnd, kým 
nezačne rýchlo blikať zelená LED dióda.  
 
Pridanie zariadenia 
Otvorte aplikáciu a kliknite na tlačidlo "+" v pravom 
hornom rohu alebo pridať zariadenie. Kliknite na 
"pridať ručne". V ľavom menu vyberte položku 
"Electrical" a v skupine "Switch module" vyberte 
produkt "Breaker (Wi-Fi)". Podtvrďte, že kontrolka na 
module rýchlo bliká (modro-zelene) a kliknite na 
"Next". Vyberte sieť WiFi, ku ktorej sa budete pripájať 
(musí byť 2,4 GHz). Zadajte údaje o sieti. Ak ste práve 
pripojení k požadovanej sieti pomocou mobilného 
zariadenia, údaje SSID sa vyplnia automaticky. Kliknite 
na tlačidlo "Next", čím sa začne párovanie. Párovanie 
môže trvať až dve minúty. Po nájdení zariadenia 
kliknite na tlačidlo "Hotovo" a zariadenie môžete 
naplno používať.  
Podrobný video návod na spárovanie a podrobnejší 
popis funkcií tohto modulu nájdete na stránke 
Youtube.com pod názvom "Solight DT50WiFi - návod 
na použitie". 
 
 

Zariadenie ponúka tri režimy prevádzky 
1. Spínač - zapnutie/vypnutie. 
2. Týždenný časovač. Minimálna jednotka pre 

nastavenie času je 1 min. Počet nastaviteľných 
časových úsekov v týždni je až 5040. 

3. Čas odpočítavania pre zapnutie/vypnutie modulu.  
4. Prepojenie s inými asistentmi - Google Home, 

Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT. 
 
 ! Bezpečnostné upozornenie! 

• Výrobok nerozoberajte mimo častí, ktoré sú určené 
na manipuláciu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.  

• Ak sa vyskytne problém s prevádzkou výrobku, 
odpojte ho od elektrickej siete a od ostatných 
zariadení. 

• Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť 
poškodená alebo chybná. V takom prípade 
zariadenie okamžite vymeňte.  

• Zariadenie je určené len na použitie v interiéri.  
• Výrobok nevystavujte pôsobeniu vody alebo 

vlhkosti.  
• Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami. 

 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.cz. 
 

Tlačidlo párovania/  
tlačidlo zapnutia/vypnutia 

 

Odskrutkujte kryt svorkovnice 
a pripojte vodiče 

 

 

 
Svorkovnice 
L (OUT) - fázový vodič z modulu do spotrebiča 
N - stredné vodiče 
L (IN) - fázový vodič z napájacieho zdroja do modulu 
 
Spárovanie modulu a aplikácie 
Stiahnite si aplikáciu "Smart Life" alebo "TUYA" v službe 
Google Play alebo App Store. 

 
 


