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T354C - Sonoff S55TPE chytrá WiFi zásuvka venkovní IP55 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 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 jej, abyste si ho mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 
 
Návod k použití: 
 

1. Instalovat a opravovat zařízení může jen prověřená a řádně informovaná osoba.  
Vždy odpojte zařízení od zdroje 

 
2. Instalace zásuvky: 

Pomocí hmoždinek připevněte zadní stranu zásuvky ke stěně.  
 

 
 

 
3. Připojení: 

Před zapojením vyjměte vodotěsnou gumovou zátku, poté vyřízněte otvory a zasuňte vodiče. 
 

 
Dbejte správného zapojení kabelů, a správně do zásuvky nainstalujte zátku.  
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4. Nainstalujte horní část zásuvky a pomocí šroubů ji připevněte k zadní straně.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Stáhnutí aplikace: 
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Stáhněte si aplikaci eWeLink z Apple app store nebo z obchodu Google Play.  
 

 
 

6. Zapnutí zařízení: 
 
Po zapnutí zdroje přejde zařízení při prvním spuštění do párovacího módu. Během 3 minut zařízení 
z tohoto módu přejde do běžného módu. Pokud do něj potřebujete znovu přejít, stiskněte na 5 sekund 
konfigurační tlačítko, dokud nezačne WiFi indikátor blikat.  
 

 
 
 

7. Přidání zařízení do aplikace:  
Otevřete aplikaci a pomocí možnosti + přidejte zásuvku v dosahu.  
 

Specifikace: 
Klasická kulatá zásuvka se středovým zemnícím kolíkem 
Napětí: 90 - 250V max. 16A 
Okruh, na kterém je tato zásuvka zapojena, je nutné jistit 16A jističem 
Wifi standard: 2.4GHz 802.11 b/g/n 
Provozní teplota: –30°C až +60°C 
Certifikace: CE/RoHS/FCC 
Rozměry: 85×70×70mm 
Materiál: PC V0  
IP krytí IP55 (Zařízení jechráněno před prachem a před dotykem drátem a proti tryskající vodě) 
 
 
 
Popis produktu:  
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WiFi LED indikátor 
Voděodolný obal 
Konfigurační tlačítko / manuální přepínač 
Vodotěsná gumová zátka 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speciální funkce: 
 
S55 je voděodolná zásuvka speciálně designovaná pro vnější použití, je vhodná pro více druhů použití na 
zahradě a v otevřených prostorách. Můžete ji zapínat a vypínat, nastavit automatický režim chodu, ovládat ji 
hlasem a přes aplikaci.  
 
Tovární nastavení: 
 
Dlouhým stiskem konfiguračního tlačítka (5 sekund) vrátíte zařízení do továrního nastavení. Automaticky pak 
přejde do párovacího režimu. Toto může být třeba při přechodu k jiné WiFi síti nebo pokud je zařízení nebude 
odpovídat.  
 

 
 
 
Běžné řešení problémů:  
Q: Proč je mé zařízení “Offline?  
A: Nové zařízení potřebuje minutu až dvě na konfiguraci a připojení k Wifi síti. Pokud zůstane offline i dále, 
posuďte, podle blikání informační LED problém:  

1. Modrá LED rychle bliká jednou za sekundu. Toto znamená, že se zařízení nepodařilo připojit k WiFi. 
Může to být způsobeno i dálkou instalace zařízení od routeru, zvažte jeho přiblížení k zařízení.  

2. To, že se zařízení nepřipojilo může být způsobeno překážkami v prostoru.  
3. Připojení je možné jen v 2.4GHz síti, ne v 5G.  
4. Je třeba aby bylo povoleno filtrování MAC adres.  

 
Pro podporu hlasového ovládání pomocí Amazon Echo a Google Gome naskenujte tento QR kód.  
 

 
 
Pro plný návod navštivte stránku https://www.sonoff.tech/usermanuals 
 
Údržba a čištění:  
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Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. 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 pouzdro produktu.  
 
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 prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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