
Hordozható WIFI dugalj 
 

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást, mert a 
helytelen kezelésből eredő meghibásodásokért a gyártó nem felel- 
Különösen figyeljen: 
1. Ne terheljük túl a készüléket. 
2. Nedves helyen ne használjuk. 
3. Ne használjuk sérülés, vagy szétszerelés után. 
 
1. Gyerekvédelmi zár megakadályozza a véletlen csatlakozást és az áramszivárgást. 
2. Feszültség kimaradás esetén a készülék lekapcsol és visszatérés után is így marad 
3. Jó minőségű réz érintkezők nagyobb teljesítmény esetén is biztos csatlakozást biztosítanak. 
Helyezzük a WIFI dugaljat közvetlenül a fali aljzatba. 

                                               
 
Szkenneljük be a QR kódot a kezelési utasításról. 
Tartsuk lenyomva a kézi kapcsoló gombot a dugaljon,  amíg a gyors villogás meg 
nem szűnik. 
Nyissuk meg a “WISEN” APP-ot, töltsük ki a regisztrációt és lépjünk be a  valós 
email címünkkel. A  regisztrációs email visszaigazolása után indítsuk el a WISEN 
APP-ot. Az első képen  nyomjuk le a "+” jelet az APP-on, majd válasszuk ki a 
WIFI hálózatot adjuk  meg a WIFI jelszót és nyomjuk le a “connection”( 
kapcsolat), hogy befejezzük a készülék hozzáadását. 
 
 

 
 
Miután hozzáadtuk a dugaljat a hálózathoz, azzal azt ki-be kapcsolhatjuk, 
késleltetett és időzített módba kapcsolhatjuk az APP-on keresztül. Ehhez 
nyomjuk le az alsó mezőben lévő jelet. (online) 
A Ki/Be gombbal kapcsolhatjuk a dugaljat. A bal alsó sarok mutatja az aktuális 
állapotot. A jobb alsó sarokban lévő gombbal a programozásba léphetünk. 



 

 
Lépjünk a programozásba, majd a hozzáad gombbal jelölhetjük ki a műveletet. Először állítsuk be az időt, majd 
a kapcsoló állását on/off, az esetleges jövő heti ismétlést és végül a  save gombbal mentsük el. 
Az új képernyőn az add ( hozzáadás) gombbal a következő időpontot adhatjuk meg a végrehajtandó 
művelettel. 
Az esetleges módosításokat és törlést az Edit gomb megnyomása után végezhetjük el. 
A bal felső sarokban a < jellel léphetünk a főoldalra, ahol láthatjuk a kapcsoló állapotát és a beállított 
programokat 

Műszaki adatok: 
Feszültség: 220V 
 Frekvencia: 50Hz/60Hz  
Méretek: 102mm*62mm*28mm  
Áramerősség 16A 
Fogyasztás: ≤0.06W    
2 év garancia 
Gyártó: Yueqing Sankou Electronic Technology Co. 
 
 
 

 


