
            

Szybka instalacja i instrukcja użytkowania

Przełącznik ścienny Wi-Fi
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Aby uniknąć porażenia prądem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym specjalistą 

Wyłącz bezpiecznik

wcelu uzyskania pomocy podczas instalacji.



L In Out
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Out Out

Neutraler Eingang

Entrada de neutro

Entrée neutre

Ingresso neutro

Вход нуля

Stromführender Ausgang

Salida de activo

Sortie sous tension

Uscita fase

Выход фазы

N In Out Out Out

Stromführender Eingang

Entrada de activo

Entrée sous tension

Ingresso fase

Вход фазы
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AC 100-240V
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: Przewód neutralny Wyjścia zasilającePrzewód fazowy

Instrukcja podłączenia

Przykład: Wersja 3 kanałowa



L In Out

N In

Anleitung zur Verkabelung von Geräten

Instrucciones de cableado de aparatos

Instructions de câblage de l'appareil

Istruzioni per il cablaggio dell'apparecchio

Инструкция по подключению 
оборудования

L In Out
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Out

N L
L

N

N

L

N

L

2C

1C

AC 100-240V

Anleitung zur Verkabelung von Leuchten

Instrucciones de cableado de aparato de

Instructions de câblage du plafonnier

Istruzioni per il cablaggio della lampada

Инструкция по подключению проводки 
освещения

N L
AC 100-240V

Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss von Neutralleiter und stromführender Phase korrekt sind.

Compruebe que las conexiones del cable neutro y activo sean correctas.

Assurez-vous que le fil neutre et le fil sous tension sont correctement installés.

Assicurarsi che il collegamento del cavo di neutro e del cavo di fase sia corretto.

Убедитесь, что провод нейтрали (ноль) и провод под напряжением (фаза) подключены.

Instrukcja podłączenia wentylatora

Instrukcja instalacji oprawy oświetleniowej

Upewnij się, że przewód neutralny i przewód fazowy są podłączone prawidłowo.



eWeLink

eWeLink

eWeLink
works with everything

APP herunterladen

Descargar la aplicación

Télécharger l'application

Scarica la APP

Cкачать приложение
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Pobierz aplikację



Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Schnellkopplungsmodus 
(Touch).

Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento rápido (táctil) durante el 
primer uso.

Après allumage, l'appareil entre en mode d'association rapide (Touch) lors de l'utilisation initiale.

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di accoppiamento (a sfioramento) durante il 
primo utilizzo.

После первого включения устройство перейдет в режим быстрого сопряжения.

Einschalten

Encender

Allumer

Accensione

Включить
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Po włączeniu podczas pierwszego użycia urządzenie przejdzie do trybu szybkiego parowania (Touch).

Włącz zasilanie

Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania (Touch), jeśli połączenie Wi-Fi nie powiedzie się w ciągu 3 minut.

Jeśli chcesz wejść w tryb parowania, naciśnij długo dowolny przycisk, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie mrugać

(dwa krótkie i jedno długie błyśnięcie).



Gerät hinzufügen

Añadir el dispositivo

Ajouter l'appareil

Aggiungere il dispositivo

Добавить устройство

Tippen Sie auf “+”, um nach der Aufforderung in der App mit dem Hinzufügen von Geräten fortzufahren.

Toque “+” para utilizar la indicación siguiente en la aplicación.

Tapez sur le bouton « + » puis suivez les étapes affichées dans l'appli.

Toccare "+" per operare seguendo quando visualizzato dalla APP.

После появления подсказки от приложения нажмите «+» для управления устройством.
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Kliknij "+" i wykonaj czynności zgodnie z poleceniami aplikacji.

Dodaj urządzenie



T0  T1 T2  T3

SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.

Nap. wejściowe
T0/T1/T2/T3( EU1C ):      AC 100-240V 50/60Hz 2A
T0/T1/T2/T3( EU2C ):      AC 100-240V 50/60Hz 4A
T0/T1/T2/T3( EU3C ):      AC 100-240V 50/60Hz 3A

T0/T1/T2/T3( EU1C ): AC 100-240V 50/60Hz 2A
T0/T1/T2/T3( EU2C ): AC 100-240V 50/60Hz 2A/kanał 4A/total
T0/T1/T2/T3( EU3C ): AC 100-240V 50/60Hz 1A/kanał 3A/total

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

433.92MHzRadio

Syst. operacyjny

Wykonanie

Wymiary

Android 4.1 lub wyższy & iOS 9.0 lub wyższy

PC V0 + panel ze szkła hartowanego

86x86x35mm

T0/T1/T2/T3( EU1C/ EU2C): 150W/110V(    na 1 kanał   ),

300W/220V(    na 1 kanał   ),

T0/T1/T2/T3( EU3C ) 60W/110V(   na 1 kanał   ),    100W/220V(   na 1 kanał   )

Obciążenie LED

T0 EU1C EU2C EU3C nie umożliwia sterowania pilotem 433.92MHz.

Maks. obciążenie

Specyfikacja



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.

sterowanie z aplikacji zaplanowane włączanie sterowanie głosem dzielenie się kontrolą

inteligentne scenypodświetlenie LEDsterowanie dotykowepilot radiowy

nie wymaga Huba

sterowanie sieciowe

wskaźnik LED sieci Wi-Fi

dotykowy przycisk włączania/parowania

panel ze szkła hartowanego

Zdalne sterowanie

Włączanie/wyłączanie światła/wentylatora z dowolnego miejsca, zaplanowane włączanie/wyłączanie 
zasilania, dzielenie się z rodziną aplikacją do sterowania.

Wprowadzenie

Funkcjonalności

ze wskaźnikiem LED



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.

Zresetuj przełącznik do ustawień fabrycznych, jeśli chcesz korzystać
z innej sieci Wi-Fi, a następnie podłącz ponownie sieć.

Naciskaj przycisk, który chcesz sparować przez około 5 sekund,
gdy wskaźnik LED Wi-Fi zacznie mrugać (dwa krótkie i jedno długie
błyśnięcie) resetowanie zakończy się pomyślnie.
Urządzenie przejdzie w tryb szybkiego parowania (Touch).

Przełącznik obsługuje pilota zdalnego sterowania o częstotliwości 433,92 MHz, każdy kanał może
się go nauczyć niezależnie. Pozwala to sterować lokalnie bez udziału Wi-Fi.

Metoda parowania:
Przytrzymaj przycisk dotykowy, który chcesz sparować, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, puść go,
a następnie naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie zdalnego sterowania RF. Po pomyślnym sparowaniu
ponownie usłyszysz dźwięk „beep”. Za pomocą tej metody można sparować inne przyciski.

Kasowanie parowania:
Przytrzymaj przycisk dotykowy, który chcesz wyczyścić, aż usłyszysz dwa dźwięki „beep” i puść,
a następnie naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie zdalnego sterowania RF. Po pomyślnym usunięciu
rozlegnie się dźwięk „beep”. Za pomocą tej metody można wyczyścić inne przyciski.

Ustawienia fabryczne

Parowanie pilota zdalnego sterowania RF
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SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD.

Pyt.: Dlaczego moje urządzenie pozostaje „offline”?
Odp.: Nowo dodane urządzenie potrzebuje 1-2 minut, aby połączyć się do sieci Wi-Fi. Jeśli pozostaje w
trybie offline przez długi czas proszę ocenić problem za pomocą niebieskiego wskaźnika wskaźnika Wi-Fi:

1. Niebieski wskaźnik Wi-Fi szybko miga raz na sekundę, co oznacza, że przełącznik nie połączył się
do Wi-Fi. Możliwe przyczyny to:

Wprowadzone hasło Wi-Fi jest nieprawidłowe.

Zbyt duża odległość między włącznikem a routerem lub

interferencje powodujące zakłócenia (zmniejsz odległość do routera i dodaj ponownie).

Włącznik obsługuje tylko sieć bezprzewodową 2,4 GHz, sieć Wi-Fi 5G nie jest obsługiwana.

Filtrowanie adresów MAC jest włączone (wyłącz filtrowanie).

2. Niebieski wskaźnik szybko miga dwa razy na sekundę, co oznacza, że urządzenie zostało 
podłączone do Wi-Fi, ale nie udało się połączyć z serwerem.

Upewnij się, że sieć jest wystarczająco stabilna. Częste występowanie podwójnych błysków 
oznacza niestabilną sieć, a nie problemy z produktem. Jeśli sieć działa prawidłowo, 
wyłącz zasilanie, aby ponownie uruchomić przełącznik lub przywróć ustawienia fabryczne.

Zeskanuj kod QR, aby przeczytać instrukcję sterowania głosem
dla Amazon Echo i Google Home.

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę
(https://www.sonoff.tech/usermanuals) 
żeby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami.

Częste problemy

https://www.sonoff.tech/usermanuals


Dystrybucja  w  Polsce  id3.pl
www.sonoff.pl 
Plac Kaszubski 8/311

Wyprodukowano w Chinach

81-350 Gdynia
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