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Podłączenie Smart Plug
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+



SPE600

• Podłączenie do gniazdka elektrycznego
• Zdalne włączanie / wyłączanie urządzeń elektrycznych:

- pompa,
- mata grzewcza,
- źródło światła,
- wentylator,
- siłownik zaworu

• sterowanie urządzeniami (przez przekaźnik):
- start/stop urządzenie grzewcze/klimatyzacyjne
- przełącznik grzanie/chłodzenie

• Bezpośrednia współpraca z regulatorami serii iT600
• Stosowana jako repeater – wzmacniacz sieci ZigBee
• Używać razem z bramką internetową UGE600

Komponenty systemu
SPE600 Smart Plug

SPE600 Dane techniczne

Zasilanie 230V AC

Max obciążenie 16A

Typ gniazda Schuko

Wymiary (mm) 42x76,9x 42



Komponenty systemu
SPE600 Smart Plug

• Intuicyjny montaż
• Pomiar zużycia energii
• Bezpieczeństwo dzieci (wbudowana zaślepka złączy)
• Bezprzewodowa aktualizacja

SPE600

UGE600



SPE600
Instalacja urządzenia

Włóż Smart Plug do gniazdka sieciowego 230V~ 1

Po pierwszym włączeniu, dioda LED
zacznie migać na czerwono.

Smart Plug jest przygotowany do parowania z UGE600
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SPE600
Parowanie Smart Plug z UGE600

4 „Wyszukaj urządzenia” w aplikacji
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UGE600 
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UGE600 miga na „czerwono”
i rozpoczyna szukanie urządzeń

W zakładce
„Wszystkie urządzenia”

wybierz „Dodaj nowe urządzenie”



SPE600
Dodawanie Smart Plug do systemu
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Po wyszukaniu wtyczki w aplikacji,
zaznacz ją i „Podłącz urządzenie” Jeśli aplikacja nie może znaleźć wtyczki, 

wyjmij i włóż ją ponownie po kilku 
sekundach do kontaktu

Lub wciśnij i przytrzymaj na niej przycisk  
przez 5 sek. (reset)
w celu jej „odświeżenia”

LUB

Po odszukaniu,
nazwij urządzenie
i „Dalej”



SPE600
Dodawanie Smart Plug do systemu

Można dokonać kilku nastaw użytkownika

UGE600 
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UGE600 ponownie 
świeci na niebiesko
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I zakończyć konfigurację9



SPE600
Obsługa Smart Plug z PULPITU

Konfiguracja zakończona11

GOTOWE!

Smart Plug pojawił się na PULPICIE12

Klikając w nazwę Smart Plug 
na PULPICIE, otwiera się okno 

komunikacyjne, w którym 
można załączać/wyłączać 

urządzenie 
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SPE600
Usuwanie Smart Plug z aplikacji
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Jeśli chcesz usunąć Smart Plug z aplikacji,
kliknij w „Usuń Smart Plug”,

a następnie potwierdź jego usunięcie.

Smart Plug zawsze można
ponownie dodać do systemu



SPE600
Usuwanie Smart Plug za pomocą przycisku
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Czerwona dioda będzie migać 5 razy,
po czym zgaśnie.

Możesz również usunąć Smart Plug naciskając 
przycisk i przytrzymując przez 10 sekund

10 sek
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Po udanym usunięciu Smart Plug za pomocą przycisku,
należy go jeszcze usunąć z aplikacji.



SPE600
Dokończenie usuwania Smart Plug z systemu

Pojawia się informacja o Smart Plug opuszczającym sieć
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„Usuń Smart Plug”, 
aby zakończyć proces

Smart Plug zawsze można
ponownie dodać do systemu
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Po usunięciu Smart Plug
ponownie zaczyna
migać na czerwono


