
Užívateľský manuál Glasense
Wifi Smart nástennej zásuvky
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INŠTALÁCIA APLIKÁCIE
 Pripojte váš smartphone alebo tablet k WLAN rútru.
 Stiahnite si aplikáciu z Google Play/App Store do vášho smartphonu  
 alebo tabletu alebo si naskenujete QR kód cez váš smartphone:
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 Spustite proces nastavovania
 otvorením aplikácie.
 Zadajte vaše užívateľské
 meno/heslo, aby ste dostali
 overovací kód.
 Pozn.: Zvoľte si vami zvolené
             prístupové heslo na
             prihlásenie priamo
             do aplikácie.
 Prihláste sa do aplikácie, aby ste
 sa napojili na vaše zariadenia.

Naše služby: 2-ročná záruka 
od dátumu zakúpenia zariadenia.

Tip: Podporované sú len 2.4 GHz 
WIFI štandardy, 5.0 GHz nie sú 
podporované.
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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
 Pred inštaláciou vypnite zo zdroja. 
 Kvôli bezpečnosti skontrolujte skúšačkou.
 Pred inštaláciou skontrolujte elektrické napájanie.
 Odstráňte rámček krytky zásuvky.
 Pripojte zariadenie presne podľa napájacej schémy.
 Vložte do montážneho rámu a do zabudovanej nástennej krabice. 
 Zabezpečte, aby žiadne káble nezostali nezaizolované. 
 Zatlačte vrchnú krytku zariadenia.
 Opatrne zaskrutkujte. 
 Zapnite hlavný prívod elektrickej energie. 
 Použitie len v suchom interiéri.

Tip: Nezapínajte zariadenie kým nie je ukončená 
kompletná montáž do nástennej krabice.

Upozornenie: Elektrické zariadenia môžu montovať len kvalifikovaní 
elektrikári a napojiť len kvalifikovaný elektro technik. 
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ŠPECIFIKÁCIE

Vstup Napájanie 220 V - 240 V
Frekvencia 50/60 Hz
Životnosť 100 000 cyklov
Operačný systém iOS/Android
WiFi frekvencia IEEE 802.11 b/g/n
WiFi štandardy 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Prevádzková teplota od - 20 °C do + 70 °C
Vlhkosť prostredia ≤ 95 %
WiFi spotreba energie  ≤ 0.2 W
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ZARIADENIE - ČASTI
Uistite sa, či máte všetky potrebné časti na inštaláciu:

 1 Rám predného panela
 2 Kontrolka 
 3 Ovládacie tlačidlo
 4 Krátky otvor 
 5 Otvory na skrutky

 6 Predný kryt zásuvky
 7 Modulový panel PCBA  
 8 Montážny kovový rámik
 9 Protipožiarna PC základňa
 10 Svorky zapojenia
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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
 Odstráňte krycí rámik zásuvky.
 Napojte zariadenie podľa priloženej schémy.
 Vložte zariadenie s montážnym rámčekom do montážnej krabice. 
 Na výstupoch nesmú byť žiadne holé káble 
 Zatlačte krycí rámček k zariadeniu.
 Opatrne priskrutkujte. 
 Zapnite prívod elektrickej energie.
 Len na použitie v suchom interiéri.

Upozornenie: Elektrické zariadenia by mal montovať
a pripájať kvalifikovaný elektrikár.

Varovanie: Neinštalujte zariadenie priamo na čerstvo omietnuté steny, 
ktoré sa môžu poškodiť. Nadmerné dotiahnutie skrutiek môže spôsobiť 
poškodenie zariadenia.

Nástenné inštalačné krabice: 0=76 mm, šírka 71 mm, hĺbka 245 mm 
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TECHNICKÉ ÚDAJE
 WiFi Smart zariadenie je navrhnuté na ovládanie, plánovanie 
 a monitorovanie vašich domácich spotrebičov cez smartphone 
 alebo manuálnym zapnutím/vypnutím.
 WiFi Smart zariadenie perfektne zvláda nasledovné funkcie:

 1 Ovládanie aplikácií
 2 Časovanie a plánovanie funkcií 
 3 Zdieľanie ovládania
 4 Synchronizácia 
 5 Hlasové ovládanie
 6 Integrácia cez IFTTT 
 7 Rozdeľovač nie je potrebný

Všetky uzemňovacie káble musia byť obalené a napojené
do uzemnenej zásuvky.

Tip: Zapnuté je prednastavenie z výroby.
Môžete ho zmeniť cez tlačidlo  „nastavenie“.
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VZHĽAD ZARIADENIA
Dodávajú sa rôzne typy a farby.
WiFi zásuvka má malé LED indikátory na prednom paneli, ktoré vám 
umožňujú zistiť, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

Tip: Na udržiavanie vrchnej plochy zariadenia
pravidelne utierajte mäkkou suchou handričkou.

biela čierna zlatá
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UPEVNENIE A INŠTALÁCIA

 1 Skrutkovač umiestnite do krátkeho otvoru
  a mierne pridvihnite, kým sa neuvoľní.
 2 Priskrutkujte zásuvku do nástennej montážnej krabice.
 3 Opatrne zatlačte vonkajší rámik k nainštalovanému zariadeniu.

1 2

3

jemne pridvihnite
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ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
Jednopólové WiFi 
Vyobrazené napájacie schémy sú pre jednoznačnosť zjednodušené.
Rozmery 86 x 86 x 45 mm (v x š x h).
 

Tip: Nezapínajte zariadenie kým nie je úplne ukončená
jeho inštalácia do zabudovanej nástennej krabice.

Všetky uzemňovacie vodiče musia byť zasunuté a pripojené k uzemňo-
vaciemu konektoru zásuvky.

L

Príklad napájacej 
schémy pre 

jednopólové WiFi.  

N

NL
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ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
Jednopólové WiFi 
Vyobrazené napájacie schémy sú pre jednoznačnosť zjednodušené.
Rozmery 86 x 86 x 45 mm (v x š x h).
 

Tip: Nezapínajte zariadenie kým nie je úplne ukončená
jeho inštalácia do zabudovanej nástennej krabice.

Všetky uzemňovacie vodiče musia byť zasunuté a pripojené k uzemňo-
vaciemu konektoru zásuvky.

Dvojpólové WiFi (146 mm) 
Nezapájajte zariadenia, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými
predpismi a štandardami.
Rozmery 146 x 86 x 45 mm (v x š x h).
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Dvojpólové WiFi (157 mm) 
Nezapájajte zariadenia, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými
predpismi a štandardami.
Rozmery 157 x 86 x 45 mm (v x š x h).
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Dvojpólové WiFi (157 mm) 
Nezapájajte zariadenia, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými
predpismi a štandardami.
Rozmery 157 x 86 x 45 mm (v x š x h).

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE ZARIADENIA
Pred začatím akýchkoľvek prác s elektrickým zapojením si prečítajte 
prevádzkové pokyny pre fungovanie zariadenia, aby neprišlo k akémukoľvek 
poškodeniu, ktoré môže byť spôsobené nesprávnym používaním:

 Pripojte zariadenie 
 ku zdroju energie.
 Spojte váš smartphone s WiFi.
 Podržte ľavé tlačidlo 7 sekúnd, 
 kým nezačne rýchlo blikať
 (EZ Mode). Po podržaní ďalších
 7 sekúnd, pomalé blikanie
 (AP Mode).
 LED indikátor sa rýchlo
 rozsvieti.
 Uvoľnite tlačidlo keď svieti.
 Začnite pridávať vaše
 zariadenia.



16

 Zadajte heslo a začnite pridávať.
 Počkajte na spojenie a pridávajte. 
 Úspešné spárovanie potvrďte.

Ikonky domáceho centra:
Ikonka         sa viaže na možnosti zariadení. 
Ikonka         sa viaže na proces pridávania.
Ikonka         sa viaže na premenovanie možností.

Poznámka: Po zapnutí a spárovaní predný LED indikátor svieti
na modrú farbu, keď je vypnutý svieti na červenú.
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ĎALŠIE FUNKCIE ZARIADENIA
 Ovládanie cez aplikáciu:
 Umožní vám ovládať vaše zariadenia prostredníctvom 
 smartphonu kdekoľvek ste.

 Načasovanie a plánovanie funkcií:
Umožní nastaviť presné načasovanie vašich zariadení automaticky, 
spustenie alebo vypnutie či doma ste alebo nie ste. 
Zabezpečí šetrenie energií!
Umožní zapnutie alebo vypnutie zariadenia počas  
východu alebo západu slnka.  
Umožní zapnutie a vypnutie zariadenia podľa klimatických podmienok.

 Zdieľané ovládanie:
 Umožňuje zdieľanie vašich zariadení s rodinou a priateľmi.

 Synchronizácia:
 Umožňuje sledovať stav a zmeniť všetky vaše zariadenia cez váš smarphone.
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 Hlasové ovládanie:
 Kompatibilné s Google Assistant, Amazon Echo a Apple HomeKit. 
 Zapnite a vypnite vaše zariadenie len cez hlasové ovládanie.

 Integrácia cez IFTTT:
Kompatibilita s IFTTT aplikáciou umožňuje ovládanie vašich zariadení 
cez smartphone alebo cez hlasovú službu.

 Rozbočovač nie je potrebný:
 Existujúce zariadenia je možné ovládať cez Wifi bez akýchkoľvek 
 ďalších prídavných doplnkových zariadení.

Poznámka: Počas procesu pridávania musí byť smartphone 
v priamom dosahu zariadenia.

Tip: Aby nedošlo k poškodeniu panela a okrajového rámika
pri ich demontáži, opatrne ich pridvihnite skrutkovačom.



OBMEDZENÁ ZÁRUKA  
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne poruchy a prevádzkové 
ťažkosti spôsobené zneužitím, nesprávnym použitím, úpravami, 
nesprávnym použitím, nesprávnou inštaláciou a údržbou alebo servisom 
vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na poškodenia povrchovej úpravy, 
ako sú škrabance, preliačiny, zmena farby alebo hrdza po zakúpení.

Naša služba: 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia položky.

Poznámka: Pri viacerých skupinových prepínačoch opakujte 
metódu zapojenia pre každý prepínač.

Naším poslaním je poskytnúť vám najlepšie dotykové zariadenia na trhu.
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