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PNI SmartHome WP800

Intelligens aljzat

Használati utasítás

https://www.metroman.hu/termekek/Okos-Otthon/
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Műszaki adatok

• Tápfeszültség: 100-240V AC (50/60Hz)
• Maximális teljesítmény: 3680 W
• Maximális áramerősség: 16 A
• Vezeték nélküli frekvencia: 2,4 GHz WIFI
• Átviteli teljesítmény: 100mW
• Vezeték nélküli szabvány: IEEE802.11 b/g/n
• Csatlakozó típusa: 2 tűs Schuko
• Üzemi hőmérséklet: -26°C ~ +80°C

Az intelligens aljzat kézi vezérlése

1. Csatlakoztassa a WP800 intelligens aljzatot egy 
szabványos 230 VAC aljzatba.

2. Az aljzat kézi be- és kikapcsolásához nyomja meg a 
gombot  annak oldalán. 

Állítsa vissza az aljzatot

1. Tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a gombot 
 az intelligens aljzat oldalán.

2. A visszajelző LED gyorsan villog. 
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Tuya Smart app

1. Telepítse mobiltelefonjára 
a Tuya Smart alkalmazást 
a Google Playen vagy az 
App Store-on keresztül, 
vagy a következő QR-kód 
beolvasásával.

2. Nyissa meg az alkalmazást és jelentkezzen be.

Adja hozzá az intelligens aljzatot a Tuya Smart 
alkalmazáshoz

1. Csatlakoztassa telefonját a vezeték nélküli hálózathoz.
2. A Tuya Smart alkalmazásban kattintson a „+” gombra 

a jobb felső sarokban vagy a Add device gomb.
3. Az intelligens aljzaton tartsa lenyomva a gombot 

 körülbelül 5 másodpercig. A LED gyorsan villog, 
megerősítve, hogy az aljzat párosítási módban van.

4. Az alkalmazásban válassza ki a Electrical opciót a bal 
oldali eszközök listájából, majd válassza ki az opciót 
Socket (WIFi) a képernyő jobb oldalán található 
opciók listájából.

https://www.metroman.hu/termekek/Okos-Otthon/
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5. Kattintson a Next gombra az alkalmazásban, majd 
ellenőrizze a Confirm the indicator is blinking rapidly 
választási lehetőség. Kattintson a Next.

6. A következő felületen válassza ki azt a WiFi hálózatot, 
amelyhez csatlakoztatta a telefont, és adja meg a 
jelszavát.

7. Az alkalmazás megkezdi a közeli eszközök vizsgálatát. 
A socket azonosítása után kattintson a Done 
gombra, hogy befejezze a socket alkalmazáshoz való 
hozzáadásának folyamatát.
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Aljzatvezérlés a Tuya Smart alkalmazáson keresz-
tül

A Tuya Smart alkalmazásból, bárhonnan is van, ha van 
internetkapcsolata, vezérelheti intelligens aljzatát.

Funkciók:
- Kapcsolja be/ki.
- Állítsa be a működési ütemtervet (ütemezés). 
Ütemezzen be bizonyos órákat az aljzat be- vagy 
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kikapcsolására.
- Időzítő. Ütemezze be azt az időt, amely után az aljzat 
kikapcsol.
- Megosztás. Ossza meg az aljzatot más családtagokkal.

A PNI WP800 intelligens aljzat hangutasításokkal is 
vezérelhető az Amazon Alexán vagy a Google Home-on 
keresztül.


