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Parametre

Model: OG001

Napätie: 90-250V

Prúd: 15A (max)

Frekvencia striedavého prúdu: 50/60Hz

Max. Výkon: 3000W pri 220V

Sťahovanie a registrácia
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu „Smart Life“ alebo ju vyhľadajte a stiahnite si ju priamo z

App Store alebo Google Play. Vstúpte do rozhrania registrácie/prihlásenia, zadajte telefónne

číslo/e-mail a heslo na prihlásenie alebo klepnite na spodnú časť obrazovky, zadajte telefónne

číslo/e-mail na získanie overovacieho kódu na registráciu. Poznámka: Naša aplikácia podporuje iba

2,4 GHz siete Wi-Fi.

Pridanie zásuvky:
Predvolené nastavenie zásuvky je “vypnutá”, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia asi na 5 sekúnd, kým

kontrolka rýchlo nezabliká, potom otvorte aplikáciu a vstúpte do rozhrania „Domov“.

Uistite sa, že sa telefón je pripojený k WIFI.

Kliknutím na „pridať zariadenie“ alebo na ikonu „+“ v pravom rohu rozhrania pridáte zariadenie.

Vyrobené v Číne
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Kliknite na „Potvrdiť“ kontrolka rýchlo bliká.

Zadajte heslo WIFI a potom kliknite na „Potvrdiť“.

Počkajte na úspešnú konfiguráciu a potom kliknite na „Hotovo“.

Môžete premenovať zariadenie kliknutím na ikonu vpravo hore.

Profil
Profil vám umožňuje používateľovi spravovať osobné údaje.

Pozor
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu spôsobenému prepravou. Ak je zásuvka poškodená, kontaktujte

dodávateľa so žiadosťou o výmenu.

Dodržiavajte prosím pokyny a upozornenie týkajúce sa špecifikácie, aby ste zásuvku udržiavali v

dobrom a bezpečnom stave.

Uveďte zásuvku do správneho stavu a udržujte mimo dosahu detí. Pri používaní úplne zapojte do

zásuvky.

Nepripájajte ju k zariadeniam, ktorých menovitý výkon je vyšší ako maximálny výkon inteligentnej

zásuvky.

Zásuvku nerozoberajte ani znovu neinštalujte, inak môže spôsobiť bezpečnostné riziko.

Ovládanie pomocou Amazon Alexa
Potrebný zaregistrovaný Alexa účet.

Potrebný zaregistrovaný Smart Life účet.

Účet aplikácie Smart Life (musíte si zaregistrovať svoj vlastný účet s heslom, bez overenia kódu,

vyberte región ako „Spojené štáty americké“.)

Konfigurácia s Echo, Echo Dot, Tap a ďalšie zariadenia ovládané Alexou. Po úspešnej konfigurácii

zariadenie premenujte. (V názve zariadenia sa odporúča používať anglické slová, ktoré sa ľahko

vyslovujú).

Nastavte si vaše Amazon zariadenie pomocou

aplikácie Alexa

Povoľte naše “skills” v aplikácii Alexa.

Vyberte “Skills” na paneli s možnosťami

(“Options”), vyhľadajte a vyberte  „Smart Life“

potom kliknite na ”Enabled skill”.

Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si

predtým zaregistrovali (podporujte iba účet v

Spojených štátoch). Keď vidíte nasledujúci oznam,

znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom

Smart Life.

Vyrobené v Číne
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Ovládajte zásuvku cez Alexu
Po úspešnom pridaní môžete ovládať zásuvku cez vaše Amazon zariadenie.

Objavte zariadenie: musíte najprv povedať “Echo (alebo Alexa), discover my device,“ Echo začne

hľadať zariadenie, ktoré bolo pridané do aplikácie Smart Life, bude trvať asi 20 sekúnd, kým sa

zobrazí výsledok. Alebo kliknite na “Discover devices“ v aplikácii Alexa, zobrazia sa zariadenia, ktoré

boli úspešne nájdené.

Poznámka: „Echo“ je jedno z mien budenia, ktoré môže byť ľubovoľné z troch mien: Alexa/

Echo/Amazon.

Podporný zoznam zručností

Môžete ovládať zásuvku podľa pokynov, ako je uvedené nižšie:

“Alexa, turn on (názov zásuvky)”

“Alexa, turn off (názov zásuvky)”

Poznámka: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním aplikácie Smart Life APP.

Vyrobené v Číne


