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GWARANCJA. 
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej 
naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy 
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, 
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu 
urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń 
powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw. 

Producent: 
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14 Wyprodukowano w Polsce 

 

Dane techniczne: 
Napięcie zasilania 230V AC Częstotliwość sieci WiFi 2.4GHz 
Maksymalne obciążenie 16A Temperatura pracy w oC -20 ÷ +20 
  Masa netto 0,1kg 
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektyw 
EMC 2004/108/EC kompatybilność elektromagnetyczna 
R&TTE 1999/5/EC urządzenia radiokomunikacyjne   
  
Ochrona środowiska 
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. 
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje. 
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży 
lub u przedstawicieli władz lokalnych.  

 

Urządzenie służy do włączania i wyłączania urządzeń elektronicznych przy użyciu aplikacji na smartfony 
korzystając z istniejącej sieci WiFi. 
 
1. Pobierz aplikację eWeLink na swój smartfon lub tablet 
 
Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać eWeLink dla Androida lub iOS. 
 

 
 
2. Zainstaluj aplikację na smartfonie 
 
3. Zarejestruj nowe konto 
Użytkownicy z krajów azjatyckich MUSZĄ rejestrować się przy użyciu numeru telefonu komórkowego, 
podczas gdy użytkownicy spoza obszaru azjatyckiego MUSZĄ zarejestrować się za pomocą adresu e-
mail. 
 
4. Zaloguj się na swoje konto. 
 
5. Dodaj urządzenia 
Aplikacja eWeLink wersja dla Androida: 
1) W przypadku wersji Android musisz włączyć Wi-Fi w telefonie przed dodaniem urządzenia. 
2) Włóż urządzenie do gniazdka sieciowego i naciśnij przycisk  powyżej 5 sekund aż wskaźnik LED 
szybko zacznie migać.  
3) Kliknij ikonę dodawania urządzenia + . Wybierz sposób dodawania Quick Pairing 
4) Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło (jeśli sieć nie jest zabezpieczona hasłem, pozostaw to pole 
puste) , zaznacz pole  Zapamiętaj hasło WiFi aby następnym razem nie wypełniać go ponownie, 
kliknij Dalej. 
5) Następnie automatycznie wyszukanie i sparowanie urządzenia. 
6) Nadaj nazwę dla urządzenia np. ‘gniazdko TV’, teraz możesz sterować nim zdalnie za pomocą 
aplikacji 
 
UWAGA: Jeśli widzisz, że nowo dodane urządzenie jest w trybie offline, poczekaj kilka sekund. Jeśli 
pozostanie w trybie offline, zrestartuj urządzenie, jeśli wszystko jest w porządku, jego status zmieni się 
na  ‘online’ w aplikacji. 
 
Jeśli użyjesz Wi-Fi A do dodania urządzenia, po przejściu na WiFi B nie będziesz w stanie kontrolować 
urządzenia. Aby urządzenie działało z WiFi B, musisz je usunąć i dodać przez WiFi B. 
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Jedno urządzenie ma jednego właściciela. Jeśli dodałeś urządzenie do swojego konta, nie możesz 
dodać tego urządzenia do innego konta, chyba że usuniesz je z pierwszego konta. Tylko właściciel 
urządzenia może udostępniać go innym kontom. 
 
6. Usuwanie urządzenia 
Aby usunąć urządzenie, musisz przejść do listy urządzeń, dotknij ikony usuwania, aby je usunąć. Lub 
dostęp do urządzenia, które chcesz usunąć, zobaczysz przycisk "Usuń" w prawym górnym rogu. 
 
7. Grupy urządzeń i sceny 
Wejdź na stronę listy urządzeń "Wszystkie urządzenia", kliknij, aby ją rozwinąć, zobaczysz wszystkie 
swoje grupy. Stuknij w "Zarządzaj grupą", aby utworzyć nową grupę. 
 
Dotknij w prawym górnym rogu strony "Wszystkie urządzenia", zobaczysz "scenę", kliknij ją, aby 
zarządzać swoją sceną. 
 
Grupa 
Możesz określić swoje urządzenie w innej grupie, dzięki czemu łatwo zarządzasz ogromną ilością 
urządzeń. Na przykład możesz utworzyć nową grupę o nazwie: Kuchnia. Określ wszystkie urządzenia 
zainstalowane w kuchni dla tej grupy, następnym razem, gdy opuścisz kuchnię, możesz po prostu 
wejść na stronę grupy "Kuchnia", aby wyłączyć wszystkie urządzenia. 
 
Wprowadź grupę, możesz usunąć lub dodać więcej urządzeń. Jeśli usuniesz grupę, urządzenia należące 
do tej grupy będą nadal znajdować się na liście "Moje urządzenie". 
 
Scena 
Scena zawiera wiele urządzeń, ustaw stan każdego urządzenia jako Zamknij (wyłączony), Otwórz 
(włączony) lub Zachowaj (zachowaj bieżący status), a następnie zapisz go. Wszystkie urządzenia 
zostaną automatycznie wykonane zgodnie z ustawionym stanem. 
 
Możesz więc użyć sceny, aby określić różne diody LED do sceny A, włączyć lub wyłączyć je lub 
zachować, zapisać. Następnym razem system automatycznie wykona scenę. 
 
8. Udostępnianie urządzenia innym użytkownikom 
Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić, dotknij ikony " Udostępnij ", a następnie wprowadź 
numer telefonu / adres e-mail (najpierw się zarejestruj i zaloguj, pozostań online), którym chcesz się 
podzielić. Osoba ta otrzyma wiadomość z zaproszeniem, akceptując zaproszenie, będzie miał prawo 
kontrolować udostępniane urządzenie. Tylko właściciel urządzeń ma prawo do udostępniania urządzeń. 
 
9. Ręczne sterowanie gniazdkiem. 
Aby włączyć lub wyłączyć odbiornik podłączony do gniazdka, należy nacisnąć i puścić przycisk . 

 


