
Инструкция за употреба 

1. Уверете се, че токът е изключен. 

2. Инструкции за свързване: 

!! Уверете се, че свързването на нулата и фазата е правилно!! 

!! S1/S2 може да се свърже с ключ или бутон за осветление или да не се свързва. 

не свързвайте нулата и проводника под напрежение към него.!! 

3. Изтеглете апликацията: eWeLink APP 

4. Включете тока. 

- След включване устройството ще влезе в режим на бързо сдвояване по време на първа 

работа. Wi-Fi LED индикаторът се променя в цикъл от две къси и едно дълго мигане и 

освобождаване.  

- Устройството ще излезе от режима на бързо сдвояване, ако не бъде сдвоено в рамките 

на 3 минути. Ако искате да влезете в този режим, моля, натиснете продължително 

ръчния бутон за около 5 секунди докато Wi-Fi LED индикаторът се промени в цикъл от 

две къси и едно дълго мигане и изгасване. 

5. Добавете релето в приложението: 

- Натиснете „+“ и следвайте инструкциите в приложението за да ги свържете. 

Съвместим режим на сдвояване: 

Ако не успеете да свържете устройството от първия път, пробвайте ръчно. 

1. Натиснете продължително бутона за сдвояване за 5 секунди, докато Wi-Fi LED 

индикаторът се промени в цикъл от две къси светкавици и едно дълго светване и 

изгасване. Натиснете продължително бутона за сдвояване за 5 секунди отново, докато 

Wi-Fi LED индикаторът започне да мига бързо. След това устройството влиза 

„Съвместим режим на сдвояване“ 

2. Докоснете „+“ и изберете „Compatible Pairing Mode“ в APP. Изберете Wi-Fi SSID с ITEAD-

****** и въведете паролата 12345678, след което върнете се към eWeLink APP и 

докоснете „Напред“. Имайте търпение, докато сдвояването завърши. 

 

Спецификации 

Модел MINIR2 

Входно напрежение 100-240V AC 50/60Hz 10A Max 

Изходно напрежение 100-240V AC 50/60Hz 10A Max 

Подържани операционни системи Android & iOS 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Материал PC V0 

Размери 42.6x42.6x20mm 

 

Въведение в продукта 

Теглото на устройството е по-малко от 1 кг. Препоръчва се монтажна височина под 2 m.  



Значение на Wi-Fi LED индикатор: 

Wi-Fi LED индикатор Значение 

Мигащ (дълго мигане и два пъти кратко) Режим на бързо сдвояване 

Постоянно светещ Устройството е свързано 

Мига бързо В съвместим режим на сдвояване 

Мига бързо за кратко време Неоткрит рутер 

Мига бързо с пауза Свързан към рутера, но няма интернет 

Мига бързо с две паузи Ъпдейтва се 

 

Функции: 

Включете/изключете устройството отвсякъде, насрочете включване/изключване и споделете 

апликацията с вашето семейство за контрол. 

 

Смяна на мрежата: 

Ако трябва да промените мрежата, натиснете продължително бутона за сдвояване за 5 

секунди, докато Wi-Fi LED индикаторът не започне да свети в цикъл от две къси и едно дълго 

мигане и след това спиране. Устройството е влязло в режим на бързо сдвояване и можете да се 

свържете към друга мрежа. 

 

Връщане към фабрични настройки: 

За да върнете релето към фабрични настройки го изтрийте от апликацията. 

 


