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Venkovní Wi-Fi spínací zásuvka              

 
 

Obj. č.: 139 14 97 
 

 

 

 

 

 

Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této Wi-Fi bezdrátové spínací zásuvky. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
1. Venkovní Wi-Fi zásuvka je určena pro venkovní použití, IP44.  

(Pouze v rámci efektivního dosahu Wi-Fi připojení). 
2. Propojuje Vaši Wi-Fi síť s Vašimi spotřebiči a tím usnadňuje ovládání domácí automatizace. 
3. Aplikace ovládá všechny připojené spotřebiče prostřednictvím Vašeho chytrého zařízení. 

Kdekoliv a kdykoliv lze spotřebiče zapnout nebo vypnout, nastavit časované ovládání  
nebo je ovládat hromadně. Aplikovatelné pro iOS a Android zařízení. 

4. Pomocí funkce alarm si můžete nechat zasílat upozorňující zprávy na registrovaný email  
nebo vyskakovací upozornění prostřednictvím aplikace. 

5. Po obnovení obrazovky v aplikaci můžete vidět, v jakém jsou Vaše spotřebiče aktuálně stavu. 
6. Ručně zapínat nebo vypínat spotřebiče. 
7. Nastavení časového ovládání je díky aplikaci snadné a praktické. 
8. Možnost bezdrátového připojení až 15 spotřebičů na jeden Wi-Fi router, aby bylo vyhověno 

Vašim potřebám. 
 

Výrobek je určen pro spotřebiče o maximálním příkonu 3680 W/ 16 A. 
Zásuvka je napájena ze standardní domovní elektrické zásuvky 230 V/ 50 Hz. 
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Připojení 
1. Stáhněte do svého chytrého zařízení aplikaci G-Homa z APP store nebo Google Play,  

spusťte ji a postupujte dle instrukcí při registraci Vašeho účtu pomocí platné emailové adresy. 
(Můžete rovněž naskenovat QR kód vytištěný na balení s výrobkem). 

2. Přidejte nové zařízení do aplikace, postupujte podle návodu v aplikaci. 

3. Jakmile je zařízení připojeno, můžete spotřebiče připojené do zásuvky ovládat pomocí 
smartphonu nebo ručně.  

Připojení nového zařízení (zásuvky) 
a) Po stažení aplikace a zaregistrování nového účtu zasuňte zásuvku do elektrické zásuvky,  

LED na zásuvce začne rychle blikat. 

b) Aplikace vybídne k přidání nového zařízení, to provedete kliknutím na zařízení. 

c) Postupujte dle pokynů v aplikaci a pak klikněte na „ACTIVATE“ pro dokončení. 

d) Sjeďte dolů na první stránce pro obnovení stavu připojeného zařízení. 

e) Klikněte na symbol „+” na první stránce vedle G-Homa a zvolte “ADD”  
pro přidání nového zařízení.  

Změna názvu zařízení 
a) Pro přejmenování zařízení klikněte na zařízení. 

b) Sjeďte dolů na „Device setting“. 

c) Vyberte ikonu Vašeho zařízení, např. na stolní lampu nebo stojací lampu… 

d) Přejmenujte zařízení stisknutím tlačítka „Name“. 

Nastavení časovače 
a) Klikněte na zřízení a naprogramujte časovč. 

b) Klikněte na symbol „+”. 

c) Klikněte do pole se zobrazeným časem, nastavte čas a jakmile je nastavení hotové,  
stiskněte na „Done“. Posuvným přepínačem pohybujete pro aktivaci nebo deaktivaci.  
Vyberte, zdali má být zvolený čas časem pro zapnutí nebo vypnutí. Vyberte den v týdnu,  
ve kterém chcete funkci opakovat a stiskněte „DONE“ pro dokončení.  
Zařízení zapne nebo vypne připojený spotřebič automaticky na základě Vašeho nastavení. 

Nastavení upozornění 
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko na zařízení, aby mohlo v případě nutnosti zaslat upozorňující 
zprávu. 

a) Klikněte na symbol „+” vedle G-Homa, vyberte „SETTING“ a sjeďte na první stránce dolů  
na „System setting“. 

b) Klikněte na „Push Notification“ pro výběr „APP“ nebo „EMAIL“ nebo obojího pro přijetí 
upozornění zaslaného aplikací (emailová adresa pro zaslání upozornění bude stejná jako 
emailová adresa uvedená při registraci). 

c) Vraťte se na první stranu aplikace. 

d) Klikněte na zařízení, na kterém chcete nastavit upozorňující zprávu. 

e) Sjeďte dolů na „Alarm Setting“. 

f) „Add alarm message“ (přidejte upozorňující zprávu) a vložte obsah zprávy. 
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Hromadné nastavení 

Hromadné nastavení umožňuje přiřadit různým zařízením stejný časový program.  
Ideální volba například po dobu, po kterou jedete na dovolenou. 

a) Přejděte na „GROUP“ symbol na první straně. 

b) Klikněte na „ADD A NEW GROUP“ a vyberte ikonu pro speciální příležitost,  
např. WEEKEND (víkend), „WINTER TIME“ (zimní čas), ENERGY SAVING  
(úspora energie)… 

c) Přejmenujte skupinu podle sebe a klikněte na „SAVE“ pro uložení, aplikace Vás vrátí  
na první stranu aplikace a na displeji se objeví informace „Success, Group Added 
Succesfully“. Klikněte na „confirm“. 

d) Klikněte na právě vytvořenou skupinu a stiskněte „Add Timer Setting“, vyberte čas aktivace  
a vzor opakování, stiskněte „DONE“ pro ukončení. 

e) Sjeďte na „Set Group Combination“, stiskněte „Device combination“ a pak na symbol „+“ 
v pravém horním rohu, aplikace Vás navede na stránku „Add Group Device“, kde vyberete 
jednotlivá zařízení, ze kterých bude vytvořena skupina, pro ukončení stiskněte „DONE“. 

f) Aplikace ak přejde na stránku „Device Combination“ a ukáže na zařízení, která byla vybrána. 

g) Můžete nastavit ON nebo OFF stav pro zařízení a vybrat si, zdali aktivujete nastavení  
od okamžiku ukončení nastavení (NOW) nebo se zpožděním, stiskněte DONE pro ukončení. 

h) Klikněte na symbol „+” vedle G-Homa na první stránce aplikace, vyberte „GROUP“  
pro přidání nové skupiny. 

Poznámka k hromadnému nastavení: 

a) Výše uvedené nastavení slouží pouze pro konfiguraci jedné skupiny, která je pro ON  
nebo OFF status. Uživateli je navrženo vytvoření nastavení jiné skupiny pro dokončení on/off 
cyklu nebo může být zařízení zapnuté až do vypnutí nastaveného v rámci nastavení časového 
programu. 

b) Aby nedošlo ke zmatečné funkci, navrhujeme deaktivovat nastavení časovače na stránce 
zařízení (DEVICE).  
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Reset 
a) Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro ruční ovládání zařízení po dobu 20 sekund,  

tím dojde k vymazání veškerého předchozího nastavení, LED začne rychle blikat  
a vyresetované zařízení je opětovně připraveno k přidání (add new device) uživatelem. 

b) Pro změnu uživatelského účtu pro ovládání zařízení jděte na stránku konkrétního zařízení, 
vyberte „Delete Device“ a zařízení je následně volné pro přidání do nového uživatelského 
účtu. 

LED POPIS 

Pomalé blikání  
(1x za sekundu) 

- Chytrá zásuvka vyhledává dostupnou Wi-Fi síť. 

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko dokud nezačne LED 
blikat rychle (několikrát za sekundu), zásuvka se přepne  
do režimu připojení. 

- Postupujte podle pokynů v aplikaci pro aktivaci nového 
zařízení a zadejte heslo pro připojení do Wi-Fi sítě. 

Rychlé blikání  
(několikrát za sekundu) 

- Chytrá zásuvka je v režimu pro připojení. 

- Postupujte podle pokynů pro aktivaci nového zařízení  
a zadejte heslo pro připojení do Wi-Fi sítě. 

- Jakmile je připojení úspěšně provedeno, LED zůstane 
zapnutá nebo vypnutá a nebliká. 

Rychlé blikání v intervalech 
(4 bliknutí za sekundu v 1-2 
sekundových intervalech) 

- Chytrá zásuvka je v ručním režimu pro připojení. 

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko, dokud nezačne LED 
blikat rychle (několikrát za sekundu), postupujte podle 
instrukcí pro ruční připojení a zadejte heslo pro připojení  
do Wi-Fi sítě. 

- Jakmile je připojení úspěšně provedeno, LED zůstane 
zapnutá nebo vypnutá a nebliká. 

Zabliká 3x rychle po sobě  
a pak zhasne 

- Je aktivní režim upozornění (alarmu). 

- Po úspěšné aktivaci zařízení stiskněte a podržte stisknuté 
tlačítko, LED zabliká 3x rychle po sobě a pak zhasne, 
chytrá zásuvka odešle upozorňující zprávu na 
přednastavenou emailovou adresu nebo vyskakovací 
upozorňující zprvu na displej smartphonu. 

- Upozorňující zprávu můžete nakonfigurovat v aplikaci. 

Zhasnutá nebo rozsvícená - Indikátor zapnutého/vypnutého stavu. 

- Úspěšné připojení (viz režim připojení výše) 
 

Upozorn ění: 
1. Kvůli bezpečnosti připojujte spotřebiče do zásuvky vypnuté. 
2. Jakmile změníte Wi-Fi síť, je třeba přepojit i zásuvku. 
3. Neodpojujte a nepřipojujte zásuvku rychle za sebou, dodržujte interval 10 sekund. 
4. Nepřipojujte do zásuvky následující spotřebiče. 
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Možný nebezpe čný provoz ve spojení s následujícími spot řebiči 

Vysavače nebo čerpadla 

Vařiče, plotýnky trouby apod. 

Nástroje pro suchou nebo mokrou údržbu podlah   

Fritézy, ohřívače apod. 

Kuchyňské přístroje 

Spotřebiče pro péči o vlasy nebo pokožku 

Mikrovlnné trouby 

Pokojová topení 

Grily 

Přenosné ohřívače 

Rychlovarné konvice 

Toustovače 

Sauny 

Projektory 

Konvektomaty 

Zařízení pro odchov zvířat 

Elektrické ohradníky 

Vysokotlaké a parní čističe 

Zahradní nástroje 

 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                      Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátové 
zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.  

• Nepoužívejte tento výrobek v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních. Přestože výrobek 
vysílá relativně slabý rádiový signál, mohlo by dojít k rušení rádiových signálů vysílaných systémy 
pro podporu životních funkcí. Totéž může platit i v dalších oborech. 

 
 

Technické údaje 
 

Provozní napětí:   230 V/AC, 50Hz 

Parametry spínání:  max. 3680 W/ 16 A 

Přenosová frekvence:  2,4 GHz (vyhovuje standardům IEEE802.11/b/g/n) 
Systémové požadavky: Wi-Fi router, Android verze v6.0 nebo vyšší nebo iOS v6.0  

nebo vyšší (kompatibilní s většinou smartphonů/tabletů)  
  

Záruka 
Na bezdrátově ovládanou zásuvku poskytujeme záruku 24 m ěsíců.  

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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