Intelligens foglalat
PNI SmartHome SM440
Használati útmutató
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ALAPBEÁLLITÁSOK

Csatlakoztassa az intelligens foglalatot egy 220 W áramforráshoz.
Ehhez a foglalathoz bármilyen elektromos vagy
elelktrónikai eszközt lehet csatlakoztatni.. Maximális
árramforrás amít elbír az 3000W (tartós ellenállás).
Megjegyzés:
- PNI SmartHome SM440 intelligen fogalat csak PNI
SmartHome SM400 rendszerrel kompatibilis.
- Amielőt csatlakoztatná a fogalatot töltse le ”PNI Casa
inteligenta” alkalmazást Android vagy Ios

INTELLIGENS FOGALAT
BEHELYEZÉSE A RENDSZERBE
Ahhoz, hogy az intelligens foglalatot távolról irányítani
tudja,ez be kell legyen építve a rendszerbe.
PNI SmartHome SM440foglalat két módón működhet:

1.

On / Off mód - amikor egy érvényes jelet
kap, intelligens foglalat megszakítja azonnal az
ellenállást vagy elínditja a elektrónikai készülék
ellenállását..
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2.

Késleltetetti működési mód -amikor
egy érvényes jelt kap, intelligens foglalat elínditja az
ellenállást egy megadott időre (1 perc, 5-15-30-60
percek vagy 24h ”PNI Casa inteligenta”alkalmazásból),
azután félbeszakítja az ellenállást. Enek a működési
módnak az a célja, hogy csökkentsék az
energiafogyasztást.
Megjegyzés:
- Mielőtt beépítené az intelligens fogalatot, döntsék
el, hogy melyik mükődési módót használják: On/Off
vagy késleltetetti mükődést.
- ”S
Set" gomb az intelligens foglalatból többféle
funkcióval rendelkezik: segít a foglalat beépitéséhez
és az időzitő beállitásához
Az intelligens foglalat eljárása az On/Off
módban:

1.

Helyezzenek be egy elektrónikai készüléket az
intelligens foglalatba

2. Csatlakoztassa az intelligens foglalatot egy

áramforráshoz. A piros led egyszer fog pislogni.

3. Ha az elektrónikai készülék ami
az intelligens foglalathoz van csatlakoztatva ennek van
egy On/Off gombja, ezt állítsák az On módba.

4. Nyomja le egyszer a Set gombot az
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intelligens foglalatról. Az elektrónikai készülék Off módban
lesz.

5. Töltse le a ”PNI Casa inteligenta” alkalmazást és
lenti utasításokat:

a. Kattintson ”More” (Több) - ”System

settings” (Rendszerbeállitás) - ”Setup
Wizard” (Konfigurációs asszisztens )
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- ”Add device” (Eszköz hozzáadása)

b. Válasza ki az eszköz típusát, amelyik
c.

hozzá szeretne adni (Lighting vagy Appliances).
Adjon egy nevet az eszköznek és válasszon ki
egy helységet,majd kattintson a
”Continue” (Folytatás).

6. Lépjen vissza az intelligens foglalatba tartsa

lenyomva a ”Set” gombot ameddig a piros led világit.

7. Az alkalmazásba nyomja meg a ”Learn Now”
(bépités most).

8. Amiután az intelligens foglalat be lett építve

a piros led gyakran fog pislogni majd megáll. Az
intelligens foglalat be van építve és távolról lehet
irányitani.

9. Az alkalmazásba nyomja meg a forgó

gombót ami az eszköz jobb oldalán található, amit Ön
az előbb hozzáadot.Nyomja meg az On gombot, hogy
elinditsa a készüléket és a Off , hogy bezárja:
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INTELLIGENS FOGALAT ELJÁRÁSA A
KÉSLELTETTÉSI MÓDBAN:
1. Helyezzenek be egy elektrónkai készüléket az
intelligens foglalatba

2. Csatlakoztassa az intelligens foglalatot .
A piros led egyszer fog pislogni.
3.Ha az elektrónikai készülék ami az intelligens
fogalathoz van csatlaskoztatva ennek van egy On/Off
gombja, ezt állitsák az On módba.

4. Nyomja le egyszer a Set gombot az

intelligens fogalatról. Az elektrónikai készülék Off
módban lesz.
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5. Töltse le a ”PNI Casa inteligenta” alkalmazást és
lenti utasításokat:

a. Kattintson ”More” (Több) - ”System settings”

Rendszerbeállitás) - ”Setup Wizard” (Konfigurációs
asszisztens ) - ”Add device” (Eszköz hozzáadása)

b. Válasza ki az eszköz típusát, válasszon ki
egy helységet,majd

kattintson a ”Continue” ( Folytatás).
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c. Adjon egy nevet az eszköznek és

válasszon ki egy helységet,majd kattintson a
”Continue” (Folytatás).

6. Lépjen vissza az intelligens foglalatba tartsa
lenyomva a ”Set” gombot amedig a piros led
világit.

7. Az alkalmazásba nyomja meg a ”Learn Now”
(bépités most).
8. Amiután az intelligens foglalat be lett épitve

a piros led gyakran fog pislogni majd megáll. Az
intelligens foglalat be van építve és távolról lehet
irányitani.

Óperációs mód

Led kijelző

On/Off mód

Ledpislog

Késleltettési
mód

Led folyamatosan
világít

KÉSLELTETTÉSI MÓD.IDŐZITŐ
BEÁLLITÁSA ”SET”GOMBBAL
Ha beleépítették az intelligens fogalatot a
késleltettési módba, kövesse a lenti lépéseket
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az időzitő beállitásához.
Megjegyzés: Az időzitőt be lehet állítani 1 percre, 5 percre,
15 percre,30 percre vagy 60 percre ami azt jelenti, hogy az
ellenállási eszköza 1, 5, 15, 30 vagy 60 perc után
kikapcsolódik..

1. Nyomja le röviden ”Set” gombot, ahhoz, hogy
az elektrónikai készükék On módba legyen.

2. Tartsa lenyomva ”Set”gombot 3 másodpercig.
A piros led egyszer fog világitani. A villogások
száma jelzi az időzitő idejét.

Számok vilogása Időzitő ideje
1

1 perc

2

5 perc

3

15 perc

4

30 perc

5

60 perc

3. Tartsa tovább lenyomva a”Set” gombot

ameddig a kivánt beállitáshoz érnek. A led
állapota 6 másodpercenként fog cserélödni. ,

például
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1 percről
5 percre szeretnének áttérni, tartsák
lenyomva ”Set” gombot 3 másodpercig. Led egyszer fog
pislogni, ami azt jelenti, hogy az
időzitőt 1 percre állitották be.Folytassa lenyomva a Set
gombot 6 másodpercig. A piros led 2 fog villogni, ami azt
jelenti, hogy az időzitőt 5 percre állították be.
Nota: Ha a ”Set” gombot 5 világit vagyis 6 percet és vissza
szeretnének menni az időztő 1 perces beállitásához, engedje
el a”Set”gombot és kezdje újból az időzitő beállitását 1-tól
indulva.

4. Nyomják meg röviden a ”Set”gombot, hogy az
az elektrónikai készülék Off módba legyen.

5. Az alkalmazásba nyomja meg a forgó
gombót ami az eszköz jobb oldalán található, amit Ön az
előbb hozzáadot Nyomja meg az On gombot, hogy
elinditsa a készüléket. A piros led ki fog gyulni és úgy
fog maradni egészen a visszaszámlálásig.

Ha, az időzitő be volt állitva egy bizonyos
értékhez
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(1, 5, 15, 30 vagy 60 perc) és az elkektrónikai készülék el
lett indítva (vagyis a visszaszámlálás elkezdödőt), az
intelligens foglalat egy új parancsot fog kapni az időzitőtől
így az időzitő újból fogja kezdeni, figyelmen kivül hagyva
az előző beállitást.

AZ IDŐZITŐ BEÁLLITÁSA ”PNI CASA
INTELIGENTA”ALKALMAZÁSBÓL

1.”More” (Több)
2. ”System settings” (Rendszerbeállitás)
3. ”Timer Settings” (Időzitőbeállitás)
4. Kattintson ”+Add” , hogy hozzáadjon
egy új időzitőt
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5. Adjon egy nevet és kattintson ”Continue”
(Folytatás)

6. Válassza ki a készüléket
7. Válassza ki az időzitő periódusát. Például

01:37
e ez az jelenti, hogy az elektrónia készülék egy
óra és 37 perc múlva kikapcsol.

8. Menjenek vissza az alkalmazás fő
előlapjához

nyomja meg a forgó gombót ami az eszköz jobb
oldalán található, amit Ön az előbb hozzáadot. Ettől a
perctől kezdve elindul a visszaszámlálás.
Megjehyzés: Ahhoz, hogy megtartsa az intelligens
foglalatot arendszerbe,ez mindig egy árramforáshoz
kell legyen csatlakózva.
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INTELLIGENS FOGLALAT KITÖRLÉSE A
RENDSZERBŐL

Ha több intelligens foglalat van beépítve egy
rendszerbe, nem tudnak egyet kitörölni hanem csak
mind az egészet, mai csak akkor lehet beépíteni újra
amit meg szeretne tartani.

1.

Kapcsolja

ki

az

elektromos

csatlakozót,

eltávolitva az ellenállástól

2. Tartsák lenyomva a ”Set” gombot miközben újra
csatlakoztassa az intelligens foglalatot az áramforráshoz

3. Piros led ki fog gyúlni, utána pár másodpercig
gyorsan fog világitani, azután bekapcsolódik és aztán
kialszik.

4. Engedjék el a ”Set”gombot. Most kitörölték az
beépitett intelligens foglalatott a rendszerből

MŰSZAKI ADATOK:

Árramforrás: 220V, 50Hz
Standby módban való fogyasztás: 3mA Sarcina
rezistiva: maximum 3000W Sarcina inductiva:
maximum 230W Sarcina minima: 7W
Frekvencia: 433.9 MHz
Méretek: 87x58x79mm
Távolság a jel befogadására:100 m-ig nyilt területen
Üzezmi hömérséklet: -20~+ 60°C
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