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M466 – Modul WiFi PSF-B s relé pro dálkové otevírání vrat - eWelink 
 
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 tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
Parametry:  
Vstupní napětí: DC 5V 
Max. proud: 2200W/10A 
WiFi standard: 2.4GHz /b/g/n 
Provozní teplota: -20°C - 70°C 
Rozměry: 70.5 x 27.4 x 23 mm 

 
Před použitím zařízení zkontrolujte:  
Zda je váš tablet či telefon připojený k 2.4GHz WiFi s internetem 
Máte správné heslo k WiFi  
Máte přístup k obchodu Google play nebo APP store 
Váš router má otevřené MAC filtrování 

 
Uživatelská příručka:  

1. Stáhněte aplikaci EWelink v obchodu Google Play nebo APP store 
2. Registujte EWelink účet 
3. Pokud již účet máte, přihlašte se.  
4. Zapněte zařízení. (zařízení je vždy zapnuto, pokud je připojeno ke zdroji energie) 
5. Defaultní nastavení začíná pokynem zavřeno, a může být změněno v aplikaci.  
6. Po dobu 7 sekund přidržte tlačítko Match, dokud nezačne červená LED dioda WiFi rychle blikat.  

 
Input DC 5V – Vstup 5V 
Input USB 5V – Vstup USB 
Match Button – Tlačítko Match 
Mode switch button – Tlačítko mode 
Relay – relé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Připojení 1:  
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Připojení 2: 

 

 
 

7. Klepněte na + v aplikaci Ewelink 

8. Vyberte možnost eychlého párování – Quick Pairing 

9. Připojte se k wifi 
10. Pojmenujte své zařízení 
11. Pokud se LED dioda rozsvítí, zařízení je online.  
12. Kliknutím na ikonu ON/OFF v aplikaci vám umožní kontrolovat zařízení.  

 

 
  
    Klepněte sem pro rozbalení plné nabídky zařízení 

 

 
Nastavení 
 
Rename / OTA – přejmenování zařízení 
Remove from your account – vymažte zařízení z aplikace 
Check the operation records – Ukáže historii využití 
 
For multiple control with other eWelink accounts – sdílení kontroly 
nad zařízením s vybranými uživateli 
For single repeat timers – nastavení odložení / opakovaných 
spuštění 
For fast single countdown timer – odpočítávání 
For repeat loop timer – Opakované odpočítávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení dálkového ovladače zařízení: 
1. Přidržte tlačítko 433 match po dobu 3 sekund 
2. Dlouze zmáčkněte tlačítko na ovladači 
3. Po uvolnění je ovladač napárován 

 
Nastavení vymazání dálkového ovladače: 

1. Přidržte tlačítko 433 match po dobu 8 sekund, jakmile se rozsvítí červená diaoda, vymazání je úspěšné.  
 

Poznámka: Párování /vymazání dálkového ovladače je možné jen u přístrojů s RF funkcí.  
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Odstraňování problémů: 
 

1. Jak využít zvukovou signalizaci?  
Otevřete aplikaci a vyberte v ní možnost User center > pokračujte stisknutím More.  

2. Další dotazy, které vám mohou pomoci s ovládáním produktu 
Otevřete aplikaci a vyberte v ní možnost User center > pokračujte stiskem FAQ. Zde naleznete soupis 
nejčastějších problémů a jejich řešení.  

 

Údržba a čištění: 
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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