
CZ Dálkově ovládaná WiFi zásuvka Solight DY11WiFi 
 
Návod k obsluze: 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. 
Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. 
Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití ve vnitřních prostorech. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s 
vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.  
 
Obsah sady: 

 1x dálkově ovládaná WiFi zásuvka 
Funkce: 
S tímto výrobkem můžete zapínat elektrické a elektronické spotřebiče (lampy, čerpadla, vánoční osvětlení, topení, klimatizace atd.) o max. zátěži 13A / 3000W 
s neomezeným dosahem. Jediné, co je potřeba, je internetové WiFi připojení v místě instalace zásuvky a internetové připojení v místě, ze kterého chcete zásuvku 
ovládat. Stáhněte si aplikaci „SolightDY11“, díky které můžete zásuvku ovládat. Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App Store. Aplikace je přehledná a 
ovládání zásuvky je velmi snadné.   
 
Základní informace: 

 Nezapojujte více WiFi zásuvek vzájemně do sebe. 

 Určeno pro použití ve vnitřních prostorách, při teplotách od 0°C do 35°C.  

 Nepřipojujte bezdrátovou zásuvku do prodlužovacího kabelu. Zapojte pouze přímo do hlavního zdroje napájení ve zdi. 

 Nepřipojujte zařízení, která by měla být vždy pod dohledem – mohlo by dojít k požáru nebo k vzniku jiných škod (např. žehličku nebo pečící pánev). 

 Neotvírejte přístroj. Opravy může provádět pouze odborník. Nesprávné používání a neodborné opravy mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo 
zkrat. 

 Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a 
velkých kovových předmětů. 

  
Provozní informace: 
Bezdrátovou sadu zásuvek můžete používat okamžitě po vybalení.  

 Zásuvku můžete zapínat nebo vypínat stisknutím vypínače přímo na zásuvce 
Přijímač – zásuvka:  
Zásuvku lze zapojit do kterékoliv zásuvky s ochranným kolíkem. Spotřebič, který se bude bezdrátově ovládat, je třeba zapojit do bezdrátové zásuvky. Bezdrátově 
ovládaný spotřebič musí být vždy zapnutý.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Důležité upozornění 

 Nepoužívejte výrobek, je-li poškozen nebo má-li uvolněné spojovací šrouby. 

 Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen deštěm nebo vlhkým prostředím. 

 Nevystavujte výrobek přímému slunci a chraňte jej před teplem. 
Technické údaje  

 Max. zátěž: 13A / 3000W  

 Krytí IP20 – pro vnitřní užití 

 Spotřeba ve stand by režimu méně než 1W 

 Napětí: AC 230 V ~ / 50 Hz 

 Frekvence: 2,4 GHz; 433MHz 
 
Upozornění:  Pro zajištění správného fungování zařízení byste neměli připojená zařízení zapínat a vypínat příliš rychle po sobě.   
 
 
 
Aplikace SolightDY11 pro zásuvku DY11WiFi 
Abyste mohli ovládat zásuvku DY11WiFi je zapotřebí si stáhnout aplikaci SolightDY11 na Google Play nebo App Store. Po instalaci a otevření aplikace postupujte 
následovně: 

1) Zvolte možnost „registrovat“. 
2) Jako uživatelské jméno vložte existující emailovou adresu. 
3) Vložte heslo a následně jej ještě jednou potvrďte. 
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4) Registraci potvrďte tlačítkem „registrovat“. 
5) V tuto chvíli je vaše registrace hotová. 
6) Vraťte se na úvodní stránku, vložte přihlašovací údaje (emailová adresa a heslo) a potvrďte tlačítkem „Přihlásit se“ *. 

*v případě, že chcete zachovat přihlašovací údaje a přihlašovat se automaticky pod těmito údaji, zaškrtněte „Automatické přihlášeni“ a „Zapamatovat 
údaje“. 

7) Potvrďte tlačítkem „Přihlásit se“ – v tuto chvíli jste již úspěšně přihlášení v aplikaci.   
8) Zvolte možnost „Přidat další“ a zadejte přihlašovací údaje WiFi sítě, ve které se nachází WiFi zásuvka, po té zvolte možnost „Automatické skenování“. 

Současně v tuto chvíli zapojte zásuvku DY11WiFi do zásuvky a podržte spínač, který je na ní umístěn, po dobu alespoň 3s. V tuto chvíli se rozbliká 
zelená dioda, označující vstup zásuvky do spárovacího režimu. Po načtení se zásuvka automaticky uloží. Pokud chcete připojit více WiFi zásuvek, 
uveďte všechny zásuvky postupně do spárovacího režimu a metodu spárování opakujte. 

9) Po úspěšném spárování můžete zásuvku nebo zásuvky ovládat pomocí tlačítek „zapnuto“ a „vypnuto“. 
10) Pomocí jedné aplikace můžete nezávisle ovládat až 10 zásuvek DY11WiFi pod jedním WiFi routerem. Počet routerů (brán, gateway), ve kterých 

můžete ovládat zásuvky je 99. 
11) Pokus chcete upravit pojmenování zásuvky nebo zásuvku smazat, stačí přejet prstem směrem vlevo po ikoně zásuvky, objeví se vám skryté menu. 

 
V případě, že se vám pravidelně na displeji mobilního telefonu zobrazuje upozornění na připojování a odpojování aplikace ke vzdálenému serveru, stačí otevřít ve 
vašem mobilním telefonu menu Nastavení -> Aplikace -> SolightDY11 ->  a zrušte možnost položky „zobrazovat oznámení“.  
 
Odkaz na video s návodem k aplikaci naleznete pod tímto QR kódem, případně 
Na adrese Youtube.com, pokud zadáte „Solight DY11 WiFi návod k aplikaci“. 
 
 
 
 
 
 
 
Připojení dalších zásuvek  
 
V případě, že chcete pomocí zásuvky DY11WiFi ovládat i další zásuvky, můžete dokoupit jednu ze sad dálkově ovládaných zásuvek (Solight DY08, DY08S, DY09 
nebo DY12). Zásuvky z těchto sad je možné spárovat se zásuvkou DY11WiFi a ovládat tyto zásuvky stejným způsobem, jako zásuvku DY11WiFi, přes aplikaci. 
Dodržujte však omezení, která platí pro tyto zásuvky (účel použití, maximální výkon atd.). Takto spárované zásuvky pak můžete ovládat jak pomocí dálkového 
ovladače na krátkou vzdálenost (max. 40m, viz návody konkrétních sad) nebo skrze DY11WiFi z kteréhokoliv místa na světě, pouze potřebujete internetové 
připojení v místě, ze kterého chcete zásuvku ovládat. K jedné DY11WiFi zásuvce můžete připojit až 50 zásuvek z výše uvedených sad a ovládat každou zvlášť.  
 
Postup přidání dalších zásuvek: 

1) Klikněte na ikonu WiFi zásuvky, ke které chcete připojit další zásuvku 
2) Objeví se vám menu s dalšími možnostmi, zvolte možnost „zařízení“, klikněte na „+“, zvolte si pojmenování zásuvky a potvrďte „√ ” 
3) Následně přepněte připojovanou zásuvku (DY08, DY08S, DY09 nebo DY12) do spárovacího režimu (podržte tlačítko na zásuvce na dobu delší, než 3s ) 

a zvolte možnost „spárovat“ v aplikaci. Ihned po spárování je zásuvka připravena k užívání. Upravovat vlastnosti nebo smazat zásuvku můžete pomocí 
menu, které se objeví, když po ikoně zásuvky přejedete směrem doleva.  
 
 
 

Schéma ovládání: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz. 
Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
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