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T353 - Objímka E27 Wifi Sonoff Slampher - Smart Lamp Holder 
 
Návod k použití 
 
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! 
 

Specifikace: 
 

Model Slamper R2 

Vstupní zdroj AC 100-240V 50/60 Hz 

Výstupní zdroj AC 100-240V 50/60 Hz 

Maximální zatížení 450 W/2A 

RF 433.92 MHz 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Operační systém Android 4.1 & iOS 9.0 or higher 

Šroubová základna E27 

Materiál PC V0 

Rozměry 67x67x98mm 

 
Informace o produktu 
 

 
Funkce 
 
Řízení aplikace 
 
Zapněte / vypněte světlo odkudkoli, naplánujte zapnutí / vypnutí napájení a sdílejte přes aplikaci s rodinou, 
aby ji mohli jednoduše ovládat i všichni. 
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     APP Control        Časovač   Ovládání hlasem  Kontrola sdílení 
 

 
Chytré propojení Bez nutného zdroje    ovládání LAN      RF dálkové ovládání 
 

Párování RF dálkového ovladače 
 
Slamper R2 podporuje také dálkový ovladač s frekvenčním pásmem 433,92 pro zapnutí / vypnutí, což je 
místní bezdrátové ovládání krátkého dosahu, nikoli řízení přes Wi-Fi. 
 
Metoda párování ovladače: 
Stiskněte konfigurační tlačítko, držte jej po dobu 3 sekund, až indikátor Wi-Fi LED jednou červeně blikne, 
krátce stiskněte tlačítko, které se nastavit. 
 
Metoda vymazání uloženého párování: 
Dlouze stiskněte konfigurační tlačítko, držte jej po dobu 5 sekund, dokud indikátor Wi-Fi LED dvakrát 
červeně nezabliká, pak krátkým stisknutím libovolného tlačítka vymažete jeho nastavení. 
 
Obnovení továrního nastavení 
 
Dlouze stiskněte konfigurační tlačítko, držte jej po dobu 5 sekund, dokud indikátor LED Wi-Fi nezačne 
blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého rozsvícení, pak je reset úspěšný. Zařízení přejde do 
režimu rychlého párování. 
 

 
! Chcete-li použít jiné sítě Wi-Fi, resetujte držák žárovky na výchozí hodnoty a poté znovu připojte síť. 
 
Běžné problémy 
Otázka: Proč moje zařízení zůstává „offline“? 
Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1–2 minuty na připojení routeru a Wi-Fi. Pokud zůstane v 
režimu offline po dlouhou dobu, zkontrolujte tyto problémy podle stavu zelené kontrolky Wi-Fi. 

1. Zelený indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za sekundu, což znamená, že se vám nepodařilo připojit 
Wi-Fi: 

a. Možná jste zadali nesprávné heslo Wi-Fi. 
b. Možná je příliš velká vzdálenost mezi zařízením a přepínačem, nebo jiné zařízení způsobuje rušení. 
Zvažte přiblížení ke směrovači. Pokud se nezdaří, připojte zařízení znovu. 
c. Síť 5G Wi-Fi není podporována, zařízení podporuje pouze bezdrátové sítě 2,4 GHz. 
d. Možná je filtrování MAC adres otevřeno. Prosím vypněte jej. 
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Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřeší, zkuste otevřít mobilní datovou síť v 
telefonu a vytvořit hotspot Wi-Fi a přidejte zařízení znovu. 
 
2. Zelený indikátor rychle bliká dvakrát za sekundu, což znamená, že se vaše zařízení připojilo k síti 
Wi-Fi, ale nepodařilo se připojit k serveru.  

Zajistěte dostatečně stabilní síť. Dojde-li často k dvojitému blikání, znamená to, že přistupujete k 
nestabilní síti, nejedná se o problém s výrobkem. Pokud je síť v pořádku, zkuste vypnout napájení a 
restartovat přepínač. 

 
Pro pokyny k ovládání hlasu pro Amazon Echo a Google Home naskenujte QR kód 
 

 
https://www.sonoff.tech/usermanuals 
Naskenujte QR kód nebo navštivte webovou stránku, kde se najdete podrobnou uživatelskou příručku. 
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Features 
 
APP control 
 
Turn on/off the light from anywhere, schedule power on/ off and share APP with your family to control.  
 

 
 

RF Remote Controller Pairing 
 
Slamper R2 supports the remote controller with 433.92 frequency band to turno on/off, which is local short-
range wireless control not Wi-Fi control.  
 
Learning method: 
Long press the configuration button for 3 sec until the Wi-Fi LED indicator flashes red once, then short 
press the button you need to learn.  
 
Clearing method:  
Long press the configuration button for 5s until the Wi-Fi LED indicator flashes red twice, the short press 
any button to clear.  
 
Factory Reset 
Long press the configuration button for 5 sec until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short 
and one long flash and release, then the reset is successful. The device enters quick pairing mode (touch). 
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Common Problems 
Q: Why my device stays “Offline”? 
A: The newly added device needs 1-2 mins to connect the router and Wi-Fi. If it stays offline for a long time, 
please check these problems by the green Wi-Fi indicator status.  
 

1. The green Wi-Fi indicator quickly flashes once per second, which means that the switch failed to 
connect you Wi-Fi:  

a. Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password. 
b. Maybe there’s too much distance between the switch your router or the environment causes 
interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.  
c. The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4 GHz wireless networks.  
d. Maybe the MAC address filtering is open. Please turni it off.  
If none of the above methods solved the problem, you can opent the mobile data network on your phone to 
create a Wi-Fi hotspot, thne add the device again.  
 
2. Green indicator quickly flashes twice per second, which means your device has connected to Wi-Fi 
but failed to connect to the server.  

Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an 
unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to turn off the power to restart 
the switch.  

 
Scan the QR code to read the voice control instruction for Amazon Echo and Google Home  
 

 
https://www.sonoff.tech/usermanuals 
Scan the QR code or visit the website to learn the detailed user guide.  
 
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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