
Instrukcja obsługi gniazdka

OSTRZEŻENIE:
- Tylko do użytku wewnętrznego. Nie używać w miejscach wilgotnych.
Całkowity limit prądu urządzenia wynosi 16Amp, aby uniknąć 
uszkodzenia, nie należy przekraczać limitu 16Amperów.
- Jeśli na wyjściu zostanie utworzone bezpośrednie zwarcie, wtyczka  
zostanie uszkodzona i nie będzie działać.
- Nie należy demontować produktu ani samodzielnie dokonywać napra- Nie należy demontować produktu ani samodzielnie dokonywać napraw. 
Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i unieważnienia gwarancji. 
W razie potrzebyprosimy o kontakt z serwisem posprzedażnym.
- W celu odłączenia napięcia należy wyciągnąć wtyczkę 



1 Zawartość opakowania
Inteligentna wtyczka *1 
Instrukcja *1

2 Opis produktu
Wtyczka sprawia, że urządzenia elektryczne stają się inteligentne, 
umożliwiając sterowanie nimi.przez aplikację "Piri smart home " 
na telefonie w domu lub poza domem. Umożliwia to równieżna telefonie w domu lub poza domem. Umożliwia to również
automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń zgodnie z 
programowalnym trybem pracy.oraz pomiar zużyciaenergii.

1. Gniazdko: Przekształca tradycyjne gniazdo i umożliwia 
podłączenie urządzenia, aby stało się ono inteligentne i nadawało się 
do sterowania za pomocą aplikacji.
2. Przycisk : Wciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć; 
wciśnij i przytrzymaj, aby zresetować
3. Kontrolka wskaźnika: gdy wtyczka działa, kontrolka jest zielona; 
gdy wtyczka jest włączona a urządzenie jest wyłączone, światło gdy wtyczka jest włączona a urządzenie jest wyłączone, światło 
zmienia się na czerwone
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Wskaźnik LED: 
W normalnym stanie roboczym, zielony - włączony, czerwony - wyłączony.

Status - Zachowanie
Powolne miganie Zielony - Zasilanie na wtyczce, jest gotowe do uruchomienia 
konfiguracji sieci wtyczki.
Szybkie miganie Zielony - Podłączenie do sieci
Stała zieleńStała zieleń - Podłączone do sieci,wtyczka jest włączona.
Wskaźnik LED świeci na zielono przez 10s, a następnie gaśnie - Jeśli wtyczka 
nie jest włączona.
Powolne miganie Pomarańczowy - Reset fabryczny lub aktualizacja 
oprogramowania firmware
Wyłączony. Wtyczka Smart jest wyłączona.
Czerwony - Wtyczka Smart ma problem, jest automatycznie wyłączona.

Lista funkcji:
1) Zdalne sterowanie: Włączanie i wyłączanie urządzenia elektronicznego z 
dowolnego miejsca, używając aplikacji mobilnej.
2) Harmonogram: Ustaw określone godziny, w których urządzenie ma być 
włączane/wyłączane np.podłączone oświetlenie włącza się o 19:00 w 
każdy poniedziałek. Albo jak ustawienie świateł np. wyłączają się 
o wschodzie słońca.o wschodzie słońca.
3) Timer: ustaw licznik czasu, aby wtyczka wyłączała się automatycznie. 
Np. Ustawienie po 30 minutach wyłącza się automatycznie.
4) Monitor energii: Mierzy zużycie energii przez podłączone urządzenie.
5) Obsługa roli repeatera. (dotyczy gniazdka z komunikacja Zigbee)

Specyfikacja
Nazwa modelu - gniazdko wifi
Zasilanie - 230V~, 50Hz
Obciążenie znamionowe - Maks. 16A
Pobór mocy w trybie czuwania - ≤ 1W
Moc wyjściowa - Maks. 3680W
TTemperatura pracy - 0°C-50°C
Protokół radiowy - 2.4G,IEEE 802.11b/g/n
Zasięg - Około 40m wewnątrz pomieszczeń 
(w zależności od materiałów budowlanych)



3 Instalacja i obsługa
1. Pobierz aplikację dla systemu Android lub iOS z Google Play lub Apple Store.
2. Otwórz aplikację, a przeprowadzi Cię ona przez utworzenie konta i 
zalogowanie.
3. Dodaj wtyczkę
A Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
B Podłącz inteligentną wtyczkę do gniazdkaB Podłącz inteligentną wtyczkę do gniazdka，Wskaźnik LED będzie się migał
następująco -powoli miga zielony, jeśli nie, proszę Wcisnąć i przytrzymać przycisk 
zasilania na 5s, aby zresetować.

C Postępuj zgodnie z instrukcją w aplikacji, aby podłączyć inteligentną wtyczkę 
do routera Wi-Fi. ( Przejdź do Ustawień telefonu, znajdź sieć wifi o nazwie
SmartPlug-xxxxxx, aby rozpocząć połącz się z siecią Smart plug xxxx)
D Po pomyślnym podłączeniu wtyczki do sieci, wskaźnik LED zmienia kolor na 
stały zielonstały zielony.

Działanie
1 Włączanie/wyłączanie
Kliknij ikonę Gniazdka, aby włączyć/wyłączyć zdalnie.
2 Odliczanie czasu (timer countdown)
Kliknij przycisk odliczania czasu, aby ustawić odliczanie czasu.
3. Harmonogram
Kliknij ikonę ustawień w prawym rogu, aby rozpocząć ustawianie wtyczki, Kliknij ikonę ustawień w prawym rogu, aby rozpocząć ustawianie wtyczki, 
zgodnie z harmonogramem.



Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie nadaje się już do użytku,  wadliwe lub zużyte baterie muszą być 
oddzielone od innych odpadów i poddane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska 
(europejska dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

PIRI sp. z o.o.; 
ul. Ząbkowska 31 bud. C, 03-736 Warszawa
kontakt@piri.pl 
tel. +48 22 1235545
www.piri.pl  
www.piri.shop

4 Raport o zużyciu energii 
(opcjonalnie, niektóre wtyczki nie są obsługiwane)
Kliknij ikonę "Energia" na stronie głównej, 
aby poznać raport o zużyciu energii.


