
WIFI-pistoke ulkona
Käyttöohjeet

1

4008153307942_BDA_DE_0221_lang.indd 1 16.2.21 09:07 09

Translated from Afrikaans to Finnish - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


WIFI-pistoke ulkona
Käyttöohjeet

1. Turvallisuus

1.1 Yleistä
Tämä ohje on osa tätä WIFI-liitintä. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja 
käsittelystä. Lue käyttöohjeet, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä.

Tämän ohjekirjan noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai tuotteen 
vaurioitumiseen. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat tuotteen kolmansille 
osapuolille, olet velvollinen toimittamaan tämän oppaan.

1.2 Oikea käyttö
WIFI-pistoke soveltuu sähkölaitteiden kauko-ohjaukseen päälle ja pois sovelluksen kautta 
Internetin kautta. Se on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, eikä se sovellu kaupalliseen 
käyttöön. Käytä WIFI-sovitinta vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Kaikki muu käyttö 

katsotaan sopimattomaksi ja voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai jopa henkilövahinkoja.

Tuote ei ole lasten lelu. Valmistaja tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat väärästä 
tai väärinkäytöstä.

1.3 Turvaohjeet

VAROITUS! Sähkön vaara!

• Älä tartu toisiinsa.
• Älä käytä peitettynä.
• Jännitteetön vain pistokkeen ollessa kytkettynä.
• Liitä tuote vain oikein asennettuihin suojapistorasioihin, joiden jännite, teho ja taajuus vastaavat 

tuotteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
• Liitä tuote vain helposti saavutettavaan pistorasiaan, jotta voit nopeasti irrottaa sen 

verkkovirrasta toimintahäiriön sattuessa.
Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
• Suojaa tuotetta lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta.
• Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä koville iskuille.
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VAROITUS! Tulipalon ja loukkaantumisen vaara!

• Älä käytä lämpöä imeviä laitteita (esim. rautatankoja, lämmityspeittoja) tämän tuotteen kanssa.
• Älä käytä tämän tuotteen kanssa moottorikäyttöisiä liittimiä, jotka käyttävät pyörivää laitteen 

osaa tai työkalua.

2. Johdanto

Ohjaa sähkölaitteita helposti sovelluksen, kytkimen tai kielen avulla WIFI-pistokkeen avulla. WIFI-
laajennus voidaan helposti yhdistää WLAN-reitittimeen WIFI:n kautta ilman ylimääräistä 
yhdyskäytävää. WIFI-laajennusta voidaan ohjata sekä mobiililaitteilla (älypuhelimet ja tabletit) että 
Amazon Alexan ja Google Homen kautta.

3. Järjestelmän edellytykset

WIFI-laajennuksen onnistunut käyttö edellyttää seuraavaa:
• Toimiva ja päällä oleva langaton kotiverkko (2,4 GHz WIFI).
• WIFI-yhteensopiva ja yhdistetty kotiverkkoosi, mobiililaitteeseen (älypuhelin / tabletti jne.), jossa 

on Apple IOS 6.0 tai uudempi, Android 2.2 tai uudempi.
• "Smart Life" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta.
Amazon Alexan käyttöä varten tarvitset myös kotiverkkoosi integroidun ja Internetiin yhdistetyn 
laitteen, jota Amazon Alexa tukee. Google Homen käyttäminen edellyttää Internetiin yhdistetyn ja 
kotiverkkoosi integroidun laitteen, jota Google Assistant tukee.

4. Valmistelu

4.1 "Smart Life" -sovelluksen asentaminen TUYA:lta

• Lataa "Smart Life" -sovellus mobiililaitteellesi Applen App 
Storesta. tai Google Play Kauppa.
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• Avaa "Smart Life" -sovellus.

• Kirjaudu sisään olemassa 
olevalla tililläsi
tai rekisteröidy uudelleen.

4.2 Perheen perustaminen
• Anna nyt anteeksi sukunimi.

• Perheelle voidaan nyt määrittää sijainti. Tämä on vapaaehtoista 
eikä perheelle välttämätöntä. Jotkut sijainnista riippuvat 
toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja (esim. online-
sääpalveluihin yhdistetty automaattinen päällekytkentä).

• Voit myös jättää erilaisia   tiloja perheesi tiloihin. Tätä varten voit 
käyttää ehdotettuja huoneita tai luoda uusia huoneita.

• Täydennä perheasuntoa varastolla.

5. Käyttöönotto - Sitoutuminen "Smart Life" -sovellukseen

• Avaa "Smart Life" -sovellus 
ja valitse se kotisivulta+.

• ValitseWi-Fi-liitäntä.
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• Kytke WIFI-pistoke suojaavaan 
pistorasiaan.

• Pidä WIFI-pistokkeen 
virtapainiketta painettuna n.
Painettu 5 sekuntia.

• Vahvista sovelluksessa, että 
välivalon merkkivalo vilkkuu 
nopeasti ja noudata sovelluksen 
ohjeita.

• Syötä WIFI-verkkosi nimi ja 
sitä vastaava salasana ja 
vahvista se.

• WIFI-pistoke on nyt kytketty. 
Onnistuneen asennuksen 
jälkeen merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta.

• Nyt voit määrittää WIFI-
laajennuksen "Smart Life" 
-sovelluksessa, ohjata, ladata 
erilaisia   aikaohjelmia, asettaa 
automaatioita ja kohtauksia.
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6. Ohjaus

6.1 ON / OFF
• Kytke päälle tai pois päältä 

painamalla jompaakumpaaSymboli
näytön keskellä tai valitseON / 
OFFvasemmassa alakulmassa.

• Vaihtoehtoisesti voit kytkeä WIFI-

liittimen manuaalisesti sisään ja ulos 

manuaalisesti virtapainikkeella milloin 

tahansa.

6,2 tuntia
• Ohjelmoi aikaohjatut 

kytkentäajat valitsemalla
Ajastinja painaLisätä.

• Nyt voit asettaa kellonajan, valita, 
minä arkipäivänä 
kytkentäohjelma on aktivoitava, 
nimetä vaihtoohjelma, valita 
haluatko saada push-viestin 
aktivoinnin yhteydessä ja 
sammutetaanko WIFI-pistoke 
valittuna aika. Vahvista 
lähetyksesi painikkeella 
Tallentaa.

• Ajastinkatsauksessa luotuja 
aikaohjelmia voidaan hallita, 
vaihtaa ja
poistetaan. AufAjoitus Lisää 
aikaohjelmia voidaan nyt 
luoda.
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6.3 Lähtölaskenta

• Aseta WIFI-laajennus 
kytkeytymään päälle tai pois 
päältä valitun ajan kuluttua 
valitsemalla Lähtölaskenta.

• Nyt voit aktivoida 
lähtölaskentapiirin ja asettaa 
haluamasi ajan ja tämänOk
vahvistaa.

• Jos lähtölaskenta on asetettu, se 
on nyt alle

Symbolinäytetään.

6.4 Kohtaukset

Kohtausten avulla voidaan kytkeä 
päälle useita "Smart Lifeen" 
integroituja laitteita samanaikaisesti.

• Luo kohtaus valitsemallaSuru
"Smart Life" -sovelluksen 
etusivulla.

• ValitseNäkymäjaSkenaario 
lisätä.

• Nimeä nyt kohtaus ja valitse 
haluamasi taustakuva.

• Valitse jälkikäteensuoritetaan 
seuraavat toiminnot. Kaikki 
ohjattavat laitteet toimintoineen 
on nyt lueteltu tässä. Näistä voit 
valita niin monta kuin haluat ja 
määrittää niille toimintoja.

• Napsauta oikeaa yläkulmaaTallentaa
viimeistelemään kohtauksen.

• Kohtaus on nyt saatavilla Smart-
alueella, ja se voidaan esittää 
siellä.
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6.5 Automaatiot (automaattiset toiminnot)
Automaatioiden avulla tehtävät ja asetukset voidaan linkittää ja ehdot voidaan suorittaa 
automaattisesti. Täällä voidaan valita eri sääriippuvaiset olosuhteet (lämpötila, kosteus, sää, 
auringonnousu / auringonlasku, tuulen nopeus), ajasta tai paikasta riippuvainen (paikalta 
poistuminen, saapuminen paikkaan). Lisäksi olosuhteet voivat olla laiteriippuvaisia   (esimerkiksi 
milloin laite on päällä tai milloin laitteen anturi laukeaa).

• Luodaksesi automaation, valitse 
Smart-alueelta
Lisää automaattinen toiminto 
allaAutomaatio.

• Anna nyt anteeksi nimi ja valitse 
haluamasi taustakuva.

• Lisää ehto, jonka on täytyttävä 
automaation käynnistämiseksi. 
Täällä voit valita, täyttyvätkö 
kaikki ehdot vai vain yksi.

• Lisää sitten yksi tai useampi 
toiminto, joka suoritetaan 
automaation käynnistämisen 
yhteydessä. Tätä tarkoitusta 
varten luetellaan kaikki 
ohjattavat laitteet 
toimintoineen. Näistä voit valita 
niin monta kuin haluat ja 
määrittää niille toimintoja.

• AllaAikajakson voimassaolo voit 
valita, milloin automaatio 
suoritetaan.

• Viimeistele automaatio 
valitsemallaTallentaa.

• Automaatio on nyt saatavilla 
älyalueellasi, ja se voidaan 
aktivoida ja deaktivoida siellä.
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7. Sitoutuminen puheohjauksen avustajiin

7.1 Sidonta Amazon Alexassa
Jotta WIFI-liittimiä voidaan ohjata Amazon Alexan avulla, "Smart Life" -sovellus ja "Amazon Alexa" 
-sovellus on asennettava samaan mobiililaitteeseen. WIFI-laajennuksen on oltava jo yhdistetty "Smart 
Lifeen".

• Avaa "Amazon Alexa" 
-sovelluksen valikko 
koskettamalla 3-palkin symbolia 
vasemmassa yläkulmassa. Valita 
Lisää laite.

• Valitse nyt "Tuya" suosittujen 
tuotemerkkien alla tai valitse 
Pistorasiaja valitse sitten Tuya.

• Valitse sitten EDELLEENja 
aktivoi "Smart Life" -taito 
painamallaKÄYTTÖÖN

AKTIVOIDA.
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• Kirjaudu myöhemmin sisään 
olemassa olevalla "Smart Life" 
-tililläsi ja valitse sitten Älykäs 
elämäja vahvista painamalla
Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamallaValtuuta
Käytä Amazon Alexaa Smart Life 
-profiilissasi.

• Smart Life on nyt yhdistetty 
onnistuneesti Amazon Alexaan. 
Sulje nyt ikkuna.

• Valitse jälkikäteenTUNNISTA 
LAITTEETja odota, kunnes Alexa 
löytää laitteesi.

• Kun laite on löydetty, valitse
LAITTEET LAITTEET.

• Kun asennus on onnistunut, 
valitseTEHTY. Voit nyt ohjata 
laitettasi Amazon Alexa 
-sovelluksella ja Alexa-
ääniohjauksella.
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7.2 Sidonta Google Homessa 
Jotta WIFI-liittimiä voidaan ohjata 
Google Homella, "Smart Life" 
-sovellus ja "Google Home" 
-sovellus on asennettava samaan 
mobiililaitteeseen. WIFI-
laajennuksen on oltava jo 
yhdistetty "Smart Lifeen".

• Avaa "Google Home" 
-sovelluksessa koti, johon haluat 
lisätä laitteen, koskettamalla 
talokuvaketta vasemmassa 
alakulmassa. Valita Yhdistä 
"SmartLife".

• Kirjaudu myöhemmin sisään 
olemassa olevalla "Smart Life" 
-tililläsi ja valitse sitten Älykäs 
elämäja vahvista painamalla
Yhdistä nyt.

• Salli nyt painamallaValtuuta
Käytä Googlen Smart Life 
-profiilia.

• Smart Life on nyt yhdistetty 
onnistuneesti Google Homeen.

• Tämän jälkeen voit valita WIFI-
liittimen ja -painikkeella 
Seuraava vahvistaa.

• Järjestä nyt laite kotiin ja valitse 
sijainti. Vahvista merkinnät 
painamallaSeuraava.
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• Voit nyt käyttää laitettasi Google 
Home -sovelluksessa ja Googlen 
ääniohjauksen kautta
ohjata.

8. Vianetsintä
Korjaa yhteysvirhe:
• Tarkista, että liitettävä laite on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle. Lisäksi sen on oltava 

kytkintilassa (vilkkuva LED)
• Varmista, että laite ja reititin ovat lähellä toisiaan.
• Varmista, että reitittimessä ja älypuhelimessa on toimiva verkkoyhteys.
• Tarkista, että olet valinnut oikean Wi-Fi-yhteyden ja että salasana on oikea.
• Varmista, että käytät 2,4 GHz WLAN-kaistareititintä ja että WLAN-toiminto on käytössä / ei ole 

asetettu piiloon.
• Varmista, että WLAN-reitittimesi asetusten salaustila on WPA2-PSK-tyyppiä, AES-todennustyyppi on 

asetettu tai molemmat on asetettu automaattisiksi. WiFi-tilaksi ei tule asettaa "vain 11n".

• Tarkista, onko reitittimen pääsylaitteiden määrä jo ylitetty. Tässä tapauksessa sinun on poistettava 
laitteen WiFi-ominaisuus käytöstä, jotta voit määrittää kanavan uudelleen.

• Jos WiFi MAC-osoitesuodatus pitäisi ottaa käyttöön reitittimessä, yritä poistaa laite reitittimen MAC-
suodatinluettelosta varmistaaksesi, että reititin ei estä laitetta verkosta.

Laite näkyy muodossa "Offline":
• Tarkista, että liitettävä laite saa virtaa
• Varmista, että Wi-Fi-verkossa, jossa laite sijaitsee, on toimiva Internet-yhteys. Yhdistä älypuhelin tai 

tabletti ja yritä avata verkkosivusto.

• Varmista, että WLAN-verkko, jossa laite sijaitsee, toimii oikein ja tarkista, onko WLAN-nimi, salasana 
tai vastaava muuttunut.
Tässä tapauksessa nollaa laite avaamalla laitteen ohjauspinta sovelluksessa ja valitsemalla "Poista 
laite" -asetuksista oikeasta yläkulmasta "Poista". Liitä nyt laite uudelleen ohjeissa kuvatulla tavalla.

• Odota vähintään 3 minuuttia reitittimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen nähdäksesi oikean laitteen 
tilan.
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9. Puhdistus ja hoito
• Puhdista tämä tuote vain nukkaamattomalla, hieman kostealla liinalla äläkä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita.
• Varmista, ettei tuotteeseen pääse vettä.

10. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Inter-Union Technohandel GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi 30794 on direktiivin 
2014/53 / EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on seuraava:

Internet-osoite saatavilla:http://iuqr.de/30794

11. Ympäristöystävällinen hävitys
Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Kierrätä laite vastuullisesti välttääksesi hallitsemattoman jätteenkäsittelyn aiheuttamat 
haitalliset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle ja tukeaksesi raaka-aineiden kestävää 

uudelleenkäyttöä. Vie vanha laitteesi asianmukaiseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä myyjään, jolta 
ostit laitteen. Tuote on hyväksytty ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

12. Tekniset tiedot
Nimellisjännite / -taajuus:230 V ~, 50 Hz 
Max. Liitäntäteho:3600 W, 16 A 
Radiotaajuus: 2,4 GHz
Suojaustyyppi: IP44

Ympäristön lämpötila: -10 °C - 35 °C Max. 
säteilevä lähetysteho:17,11 dBm

Järjestelmän edellytykset APP-ohjaukselle: 
Android 2.2 tai uudempi, iOS 6.0 tai 
uudempi Paino: 149 g
Mitat: 124 x 79 x 69 mm
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Huolto / Valmistaja:
Inter-Union Technohandel GmbH 
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Saksa 
www.unitec-elektro.de
Sähköposti: info@inter-union.de Tuotenro: 30794
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