
 

Przekaźnik SMART Wi-Fi 
 

Podręcznik użytkownika 

 

 Lista czynności do wykonania przed 
rozpoczęciem używania urządzenia: 

 Twój smartfon lub tablet powinien mieć połączenie z 
Internetem przez sieć Wi-Fi 2,4G. 

 Urządzenie obsługuje tylko Wi-Fi 2,4GHz. Jeśli korzystasz 
z routera 5GHz (zapewniającego dwa sygnały Wi-Fi: 
5GHz i 2.4GHz), wybierz Wi-Fi 2,4GHz do podłączenia 
smartfonu. 

 Pobierz aplikację: „eWeLink” z APP Store lub sklepu 
Google Play. 

 Podczas procesu parowania upewnij się, że urządzenie z 
systemem iOS lub Android oraz moduł znajdują się w 
zasięgu routera Wi-Fi. 

 Upewnij się, że używasz prawidłowego hasła Wi-Fi. a 
Twój SSID i hasło nie zawierają znaków specjalnych. 

 Upewnij się, że router nie blokuje numerów MAC. Jeśli 
nie, wyłącz filtrowanie numerów MAC routera. 

 

 

Dodawanie urządzenia 
1. Podłącz urządzenie do zasilania. UWAGA: zasilone 

zostanie tylko urządzenie, na wyjściu przekaźnika nie ma 
napięcia. 

 
2. Naciskaj przycisk Ustawienia przez 5 sekund, aż niebieska 

dioda LED szybko zacznie szybko migać (trzy mrugnięcia - 
przerwa). 

3. Uruchom aplikację eWeLink. Wybierz ikonę „+” na dole, 
aby dodać urządzenie. Następnie wybierz Quick Pairing 
Mode (Touch) 

 
4. Wybierz tę samą sieć  Wi-Fi 2.4GHz, z którą jesteś 

podłączony telefonem. Wprowadź poprawne hasło. 
Następnie kliknij Dalej. 

5. Nastąpi automatyczne połączenie z urządzeniem. Proces 
potrwa 1-3 minut. Po zakończeniu procesu pojawi się monit 
o zmianę nazwy urządzenia. Wprowadź nową nazwę i 
zapisz. 

Jeśli dodawanie nie powiedzie się zapoznaj się z rozdziałem 
„Częste problemy” i spróbuj ponownie. Lub poszukaj na 
naszej stronie instrukcji parowania z aplikacją eWelink 

Funkcje 
1-kanałowe urządzenie DC ma 2 tryby pracy: tryb chwilowy 
(czas opóźnienia 1s) i tryb samoblokujący (włączony i 
wyłączony). 
Urządzenia DC 2CH i 4CH kanałowe mają 3 tryby pracy: tryb 
chwilowy (czas o późnienia 1s) i tryb samoblokujący 
(włączony i wyłączony) oraz tryb blokady (tylko jeden 
przekaźnik jest włączony w danym momencie). 

 

Sposoby użycia 
1. Użyj urządzenia DC, aby kontrolować światło w trybie 

samoblokującym: Zasilaj urządzenie przez złącze 
micro-USB lub DC 7-32V. Możesz go używać jako 
przełącznika, kontrolować dowolny obwód (AC/DC). 

Tryb samoblokujący

 

2. Użyj DC, aby kontrolować przyciski w trybie chwilowym: 
Zasilaj urządzenie przez złącze micro-USB lub DC 7-32V. 
Możesz go użyć do sterowania bramą / windą / 
komputerem / pilotem. 

Tryb chwilowy 
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3. Użyj 2CH DC, aby kontrolować silnik w trybie 
blokady: Zasilaj urządzenie przez złącze micro-USB 
lub DC 7-32V. Możesz go użyć do sterowania 
silnikiem (AC/DC) pracującym z obrotami do przodu 
i do tyłu. 

Tryb blokady 

 

4. Użyj 4CH DC, aby kontrolować pilota z 4 
przyciskami w trybie chwilowym: Zasilaj urządzenie 
przez złącze micro-USB lub DC 7-32V. Możesz go 
użyć do sterowania pilotem od zasłon / rolet / drzwi 
garażowych / TV. 

  Tryb chwilowy 

 

 Współpraca z Alexa 

 

1. Otwórz aplikację Alexa, kliknij menu w lewym 
górnym rogu. Idź do Umiejętności. 

2. Wpisz „ewelink” (małymi literami) w polu 
wyszukiwania i wybierz Szukaj. 

3. Dotknij „eWeLink Smart Home Fan”. 
4. Włącz umiejętność. 
5. Wprowadź informacje o swoim koncie i kliknij 

„Zaloguj się”, aby połączyć swoje konto z kontem 
Amazon. Jeśli twoje konto to numer telefonu, 
wybierz swój kraj. Jeśli twoje konto jest adresem e-
mail, wybierz losowy kod kraju / regionu. 

 Współpraca z Google Home 

 

1. Uruchom aplikację Google Home, kliknij menu. 
2. Kliknij Sterowanie domem. 
3. W Urządzenia wybierz ikonę +. 
4. Wybierz „Smart We Link”. 
5. Wprowadź informacje o swoim koncie i kliknij 

„Zaloguj”, aby połączyć swoje konto z kontem 
Google. Jeśli twoje konto to numer telefonu, wybierz swój 
kraj. Jeśli Twoje konto jest adresem e-mail, wybierz 
losowy kod kraju / regionu. 

Współpraca z IFTTT 
 

 
1. Uruchom aplikację IFTTT, kliknij Szukaj.  
2. Wprowadź „eWeLink” i wyszukaj. 
3. Wejdź na stronę „eWeLink Smart Home”. 
4. Następnie wprowadź konto i zaloguj się. 
5. Przejdź do Moje aplety, dotknij „+” aby utworzyć 

Twój własny aplet. 
 

 Współpraca z Nest 
 

 
1. Uruchom aplikację eWeLink. 
2. Wybierz ikonę „+”, wybierz Nest Device, kliknij 

Dalej. 
3. Zaloguj się do konta Nest. 
4. Z list urządzeń Nest wybierz właściwe urządzenie i 

potwierdź. 
5. Urządzenie Nest pojawi się na liście w aplikacji 

eWeLink. 
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Zeskanuj, aby pobrać darmową aplikację eWeLink. 
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