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Nazwa: 
Model: 
Parametry: 
Importer: 

Smart Plug
SP3
230V AC, 50-60 Hz, 16A
Foxytech Sp. z o.o.
ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica

wskaźnik LED
włącznik ON/OFF
lampka nocna

otwory
wentylacyjne

Menu główne
Ikony pomieszczeń
Skróty panelu zdalnego 
sterowania
Menu funkcyjne
Ikona urządzenia

Dotknij aby dodać panel pilota 
zdalnego sterowania;
Dotknij aby dodać pomieszczenie;
Dotknij aby dodać urządzenie
Dotknij aby zobaczyć dodane 
urządzenia

Jakie jest znaczenie każdego trybu wskaźnika 
diodowego LED?

Ile najwięcej zadań czasowych może być
ustawionych na wtyczce 
inteligentnego programatora czasowego?
Dostępne są 4 typy programatora, łącznie 
26 zadań.

• Nie łączyć wtyczek między sobą.
Używaj tylko wewnątrz pomieszczeń.• 
Aby odłączyć napięcie wyciągnij wtyczkę • 

   z gniazda sieciowego.

• Ten produkt wspiera tylko WiFi 802.11 b/g/n (2.4G).
Postępuj zgodnie z instrukcją aby ustawić swoje • 

   urządzenie. W przypadku jakichkolwiek kwestii, 
   skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą 
   .lub obsługą klienta

Specy�kacja może być zmieniona bez uprzedniego • 
   poinformowania.

Status LED Funkcja
niebieska dioda miga wolno 

do momentu wyłączenia

niebieska dioda miga szybko
niebieska dioda świeci

niebieska dioda nie świeci
biała dioda świeci

biała dioda nie świeci

kon�guracja powiodła się

resetowanie
zasilanie włączone

zasilanie wyłączone
nocna lampka jest włączona

nocna lampka jest wyłączona
Dwukrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF włącza lub wyłącza nocną lampkę. 

Uwaga:

Notatka:

Panel kontrolny

Wyprodukowano w Chinach dla Foxytech



Powrót do strony sterowania
Sterowanie czasem
Stan programatora czasowego
Przycisk ON/OFF
Lampka nocna

Historia załączeń
Ustawienia urządzenia
Ustawienia programatora 
czasowego

Czas pracy urządzenia

Panel kontrolny urządzenia

Smartfon Router Wi-Fi

Instalacja aplikacji Przygotowanie Kon�guracja Sposób użycia

Połącz smartfon
z siecią Wi-Fi

Podłącz
urządzenie

Tryb kon�guracji
Wskaźnik diodowy LED miga 
szybko, 2-3 razy na sekundę.

Jeśli kon�guracja się nie powiodła proszę zresetować 
urządzenie i przeprowadzić kon�gurację jeszcze raz.

Powrót do „Resetowanie urządzenia”

Podaj Twoje hasło Wi-Fi 
do kon�guracji urządzenia

Proszę podaj hasło Wi-Fi 

Wi-Fi  SSID połączenia ze smartfonem

Otwórz aplikację
e-Control

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

Resetowanie 
urządzenia
Długie przytrzymanie 
przycisku ON/OFF 
(wskaźnik diodowy) 
przez więcej niż 
6 sekund do momentu 
gdy dioda będzie migać 
szybko (2-3 razy na sekundę)

Metoda 1
Wyszukaj aplikację „e-Control” w sklepie Apple 
lub w sklepie Google, pobierz i zainstaluj aplikację 
„e-Control”.

Metoda 2
Zeskanuj kod QR z opakowania / instrucja
obsługi lub odwiedź stronę internetową
www.smarthome24.pl na telefonie komórkowym 
by pobrać i zainstalować aplikację.

lub


