
                                                                                   Návod k obsluze
D315B – WiFi vypínač osvětlení

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis:
Dotykový nástěnný spínač umožňuje dálkové ovládání osvětlení odkudkoli a kdykoli. Jedná se 
o moderní alternativu k tradičním spínačům osvětlení. Používá se v domácnostech, kancelářích,
hotelech, nemocnicích, všude tam, kde dálkové ovládání osvětlení může výrazně zjednodušit 
každodenní provoz.
Přepínač je umístěn na místě starého, tradičního přepínače. Osvětlení lze zapnout / vypnout 
dvěma způsoby: dotknutím se tlačítek na panelu nebo pomocí mobilních zařízení (tablet, 
telefon atd.) prostřednictvím domácí sítě WiFi.

Funkce
- Ovládání přes zařízení s Androidem a iOS
- Spolupracuje s Amazon Alexy / Echo, domovskou stránkou Google
- Dálkové zapnutí a vypnutí
- Možnost programování zapnutí / vypnutí osvětlení ve stanovených hodinách (plán)
- Plochý dotykový panel 
- Úspora elektřiny

Technické parametry
- Stav: zcela nový
- Barva: bílá / černá
- Připojení: WiFi
- Spotřeba energie: <0,3 W
- Napájecí napětí: AC 90-250V
- Výkon: 0 - 1 000 W na kanál (v případě energeticky účinných žárovek nebo LED by výkon 
neměl přesáhnout 300 W na kanál)
- WiFi frekvence: 2,4 GHz 802,11 b / g / h
- Napájení: neutrální a pod napětím
- Materiál pláště: ohnivzdorné ABS 
- Počet tlačítek: 1 (model AW39), 2 (model AW40), 3 (model AW41)

Stahování aplikace
Najděte aplikaci „eWeLink“ v APP Store pro systémy iOS nebo v Play Store pro systémy 
Android. Můžete také naskenovat QR kód níže. Nainstalujte aplikaci podle zobrazených pokynů.
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Schéma připojení zařízení
POZNÁMKA: Během instalace vypněte napájení.
- Červený drát - fáze
- Modrý drát - neutrální
Spotřebič by měl být připojen elektrikářem

Jednoduchý spínač (AW39)

Dvojitý spínač (AW40)
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Trojitý spínač (AW41)

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Připojení k aplikaci
1. Pomocí tlačítka zapněte spínač.
2. Držte tlačítko po dobu asi 5 sekund, dokud LED nezmění režim blikání a nezazní krátké 
pípnutí.
3. Zapněte aplikaci „eWeLink“.
- Stisknutím tlačítka „+“ přidejte a spárujte nové zařízení. Aplikace by měla zařízení 
automaticky vyhledat a připojit se k němu.
4. Zadejte podrobnosti o domácí síti WiFi.
5. Pojmenujte zařízení pro dokončení konfigurace.
6. Název zařízení v aplikaci se zobrazí jako „Offline“, počkejte asi 1 minutu, aby se připojil ke 
směrovači a serveru. Pokud se po dlouhé době nic nezměnilo, vypněte aplikaci a restartujte ji.
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Funkce aplikace
- WiFi dálkové ovládání a stav zařízení
Stisknutím ikony zapněte / vypněte zařízení. Stav zařízení se v aplikaci vždy zobrazuje 
současně.

- Sdílení zařízení
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Majitel může sdílet zařízení s jinými účty eWeLink. Při sdílení zařízení by obě měla zůstat online
v eWeLink, protože pokud účet, který chcete sdílet, není online, neobdrží pozvánku.

Jak na to? Nejprve klikněte na „Sdílet“, zadejte podrobnosti o účtu eWeLink (telefonní číslo 
nebo e-mailovou adresu), které chcete sdílet, vyberte oprávnění pro hodiny (upravit / odstranit
/ změnit / povolit), které chcete dát, a pak klikněte na „Další“. Druhý účet obdrží pozvánku. 
Klikněte na „Přijmout“, zařízení bylo úspěšně sdíleno. Další uživatel bude mít nad zařízením 
kontrolu.

- Časové plány

Podpora až 8 aktivovaných jednorázových / opakovaných / odpočítávacích plánů pro každé 
zařízení. Naprogramované hodiny mohou fungovat, i když síť není k dispozici, ale zařízení musí
být zapnuto. Je možné naprogramovat periodicitu zapnutí / vypnutí osvětlení (pracovní dny, 
konkrétní hodiny, opakovatelnost atd.).

- Stopky

Umožňuje vám zapnout / vypnout osvětlení po odečtení nastaveného počtu dní / hodin / 
minut.

- Inteligentní scénář

Scénář umožňuje automatické zapnutí / vypnutí zařízení. Nastavení scénáře je umístěno v 
pravém horním rohu seznamu zařízení. Můžete nakonfigurovat scény nebo inteligentní scény 
pro zapnutí / vypnutí zařízení.
Uživatelé by měli vybrat „kliknout na provedení„ ve stavu, přidat různá existující zařízení, 
pojmenovat scénář a uložit.
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- Nastavení výchozího stavu zařízení
V nastavení přístroje můžete nastavit výchozí stav zařízení tak, aby se zapnul (ON) nebo 
vypnul (OFF), když je zařízení zapnuto.

- Bezpečnostní mechanismus
Jedno zařízení - jeden majitel. Ostatní lidé nemohou přidat zařízení, která již byla přidána. 
Pokud chcete zařízení přidat do jiného účtu, nezapomeňte jej odstranit.

- Aktualizace
Automaticky vám připomene nový software nebo verzi. Aktualizujte co nejdříve.

Problémy a způsoby jejich řešení
1. Moje zařízení bylo úspěšně přidáno, ale zůstává „offline“.
Odpovědi: Nově přidané zařízení potřebuje k připojení ke směrovači a internetu 1–2 minuty. 
Pokud zůstanete v režimu offline po dlouhou dobu, ohodnoťte problém pomocí zelené LED:
1.1. Zelená LED rychle bliká a opakuje se, což znamená, že se zařízení nemohlo připojit k 
routeru. Důvodem může být zadání nesprávného hesla WiFi, které je zařízení příliš daleko od 
routeru, což způsobuje slabý signál WiFi. K routeru 5G nelze přidat žádné zařízení - wifi, pouze 
2,4 G-wifi je v pořádku. Nakonec se ujistěte, že je váš router otevřený pro MAC.
1.2. Zelená LED dioda pomalu jednou bliká a opakuje se, což znamená, že se zařízení připojilo 
k routeru a serveru, ale nemohlo být přidáno do seznamu zařízení. Pokud zařízení stále 
nefunguje, zařízení znovu zapněte.
1.3. Zelená LED bliká dvakrát rychle a opakuje se, což znamená, že se zařízení připojilo k 
routeru, ale nepodařilo se připojit k serveru. Pak zkontrolujte, zda WiFi router funguje 
normálně.

2. Proč aplikace nemůže najít zařízení ve stavu párování?
Odpovědi: Důvodem je mezipaměť telefonu. Zavřete WLAN telefonu a po minutě jej otevřete. 
Současně vypněte zařízení, pokud je to možné, a poté jej zapněte a zkuste to znovu.

3. Vypršela platnost WiFi, mohu připojit zařízení k síti LAN?
Odpovědi: Dotykový přepínač WiFi podporuje ovládání LAN (aktualizováno dne 15.10.2017, 
funkce LAN byla zastavena).

4. Zelená LED nefunguje, i když je zařízení zapnuté. Stiskněte tlačítko, ale zařízení nefunguje.

Odpovědi: Okruh může být přerušen, odešlete prosím zařízení k testování.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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