
CZ Dálkově ovládaná smart zásuvka Solight DY11WiFi-S 
 
Návod k obsluze 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. 
Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. 
Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití ve vnitřních prostorech. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s 
vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.  
 
Obsah sady 

• 1x dálkově ovládaná WiFi zásuvka 
 

Funkce 
S tímto výrobkem můžete zapínat elektrické a elektronické spotřebiče (lampy, čerpadla, vánoční osvětlení, topení, klimatizace atd.) o max. zátěži 10A / 2300W 
s neomezeným dosahem. Jediné, co je potřeba, je internetové WiFi připojení v místě instalace zásuvky a internetové připojení v místě, ze kterého chcete zásuvku 
ovládat mobilním zařízením. Stáhněte si aplikaci „Smart Life“ nebo „TUYA“, díky které můžete zásuvku ovládat. Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App 
Store. Aplikace je přehledná a ovládání zásuvky je velmi snadné.   
 
Základní informace 

• Nezapojujte více WiFi zásuvek vzájemně do sebe. 

• Určeno pro použití ve vnitřních prostorách, při teplotách od 0°C do 40°C.  

• Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi. 

• Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehličku nebo pečící pánev). 

• Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo 
zkrat. 

• Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a 
velkých kovových předmětů. 

  
Provozní informace 

• Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení.  

• Zásuvku můžete zapínat nebo vypínat stisknutím vypínače přímo na zásuvce 
 
Přijímač – zásuvka 
Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky s ochranným kolíkem. Spotřebič, který se bude bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově 
ovládaný spotřebič musí být vždy zapnutý.  

 
Důležité upozornění 

• Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby. 

• Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím. 

• Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před horkem. 
 

Technické údaje  

• Max. zátěž: 10A / 2300W  

• Krytí IP20 – pro vnitřní užití 

• Spotřeba ve stand by režimu méně než 1W 

• Napětí: AC 230 V / 50 Hz 

• Frekvence: 2,4 GHz 
 
Upozornění:  Pro zajištění správného fungování zařízení byste neměli připojená 
zařízení zapínat a vypínat příliš rychle po sobě.   
 
Aplikace Smart LIfe / TUYA pro zásuvku DY11WiFi-S 
Abyste mohli ovládat zásuvku DY11WiFi-S je zapotřebí si stáhnout aplikaci                                                                                  
Smart Life / TUYA na Google Play nebo App Store. Po instalaci a otevření aplikace 
postupujte následovně: 
 
Založení účtu v aplikaci Smart Life / TUYA: 

1) Stáhněte si aplikaci Smart Life / TUYA 
2) Klikněte na „Registrovat“ na úvodní stránce. 
3) Vložte existující emailovou adresu, pod kterou se budete přihlašovat.  
4) Klikněte na „Načtěte ověřovací kód“.  
5) Na další stránce vyplňte kód, který vám přijde do emailové schránky. Pokud by vám kód ihned nepřišel, zkontrolujte spam a nevyžádanou poštu, 

případně klikněte na „Znovu odeslat“. 
6) Zvolte si heslo pro tuto aplikaci, po jeho zadání je aplikace již plně funkční. 

 
 Spárování zásuvky a aplikace: 

1) Klikněte v pravém horním rohu na „+“ nebo na „Přidat zařízení“. 
2) Vyberte v levém menu „Electrical“, a v přehledu zařízení zvolte „Socket“ a „Zásuvka (WiFi)“. 
3) Potvrďte přihlašovací údaje sítě WiFi a klikněte na „Další“. 
4) Následně potvrďte „Reset the device“ tlačítkem „Next“. 
5) Stiskněte tlačítko na zásuvce na cca 5s, až se modře rozbliká, klikněte na „Next“. 
6) Potvrďte, že bliká modrá dioda a klikněte na „Next“. 
7) Dojde k přidání zásuvky, klikněte na „Další“ a po informaci o úspěšném přidaní klikněte na „Dokončeno“.  
8) Zásuvka bude od této chvíle v přehledu spárovaných zařízení. 

 
Odkaz na video k aplikaci s dalšími možnostmi ovládání zásuvky naleznete na adrese Youtube.com, pokud zadáte „Solight DY11WiFi-S - návod k aplikaci“. 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz.  
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika. 

Zapněte 
spotřebič 
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