
 

Wifi zásuvka Sonoff S20 
 

První spuštění 
 
Před prvním spuštěním a zapojením zásuvky je třeba si stáhnou mobilní aplikaci eWelink 
pomocí které budete zásuvku následně ovládat. Aplikaci naleznete ke stažení na Google 
Play. 
 
Po stažení a instalaci je nutné se v aplikaci zaregistrovat (vytvořit si nový účet). Pokud již 
účet založený máte stačí se pouze přihlásit. 
 
Nyní zapojte zásuvku do zástrčky 230V. Po zapojení začne blikat zelená LED dioda, která 
signalizuje, že zásuvka není spárovaná. 
Pro spárování zásuvky s mobilním telefonem stiskněte tlačítko na zásuvce a držte jej dokud  

nezačne LED dioda rychle blikat zeleně. Poté stiskněte v aplikaci eWelink a vyberte první 
možnost.  

Menu párování Android    Menu párování iOS  
 

Nyní vložte heslo vaší wifi a pojmenujte nově spárované zařízení. 
Nyní můžete začít zásuvku ovládat pomocí vašeho mobilního telefonu. 
 
 
 
 

Záruční a pozáruční servis výrobků: 

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz 
WWW.CIP.CZ 

  
Verze uživatelského návodu: 5.11 
 Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží 
ČIP Trading s.r.o. 

 



 
 
Uživatelský manuál pro Dálkově ovládanou zásuvku Sonoff S20 

 
 
Stavy LED diody 
Svítí červeně nebo modře: Zásuvka je zapnuta. 
Rychle bliká zeleně: Připraveno ke spárování. 
Svítí zeleně: Připraveno k použití/úspěšně spárováno. 
Blikne zeleně po 1s: Nepodařilo se připojit k wifi. 
2x blikne zeleně po 1s: Nepodařilo se připojit ke vzdálenému serveru. 

 
Záruka 
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje              
poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v               
délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese            
odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s           
výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. 
 
Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být          
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace         
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.           
Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného           
místa. 
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