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T354B – Dálkově ovládaná zásuvka WiFi Sonoff S26 
 
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! 
 

Inteligentní zásuvka WiFi 
Model: Sonoff S26 
 

 
 

Specifikace: 
Vstupní napětí: 100-240V AC 50/60 Hz 
Výstupní napětí: 100-240V AC 50/60 Hz 
Max. Zatížení: 2200 W / 10A 
WiFi standard: 2,4 GHz b / g / n 
 

Kontrolní seznam před použitím zařízení 
 

• Váš chytrý telefon nebo tablet se připojil k 2,4 G WiFi s internetem. 

• Máte správné heslo WiFi. 

• Váš chytrý telefon nebo tablet má přístup do obchodu APP nebo Google Play. 

• Ujistěte se, že je váš router otevřený pro filtrování MAC adres 
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Uživatelská příručka 
 
1. Začněte aplikací „EWelink“. 
2. Zaregistrujte si účet „EWelink“. 
3. Pokud máte účet EWelink, přihlaste se. 
4. Zapojte S26 do zásuvky, zapněte ji. Zelená LED dioda WiFi bude blikat. 
 

Zapnuto / vypnuto LED / WiFi LED 
plná červená nebo modrá: 
Zásuvka je zapnutá. 
Bliká rychle zeleně: 
SoftAP bude spárován. 
Plná zelená: 
Online k ovládání. 
 
 
 
Tlačítko párování / ruční spínač 
Stiskněte pro zapnutí a vypnutí 
Stiskněte a podržte po dobu 7 sekund, aby se SoftAP spároval. 
 
 
 
 

 
5. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 7 sekund, dokud zelená LED rychle nezačne blikat. 
 
6. Klepněte na + v aplikaci EWelink. 
 
7. V systému Android vyberte první možnost podle obrázku zobrazeního níže, klikněte na „next“. U systému IOS 
vyberte metodu párování podle způsobu blikání LED, jak je zobrazeno níže.  
 

 
 
8. Zadejte své WiFi SSID a heslo. 
9. Pojmenování zařízení dokončete registraci. 
10. Když svítí LED dioda Wifi, zařízení je online. Můžete jej začít vyhledávat! 
 

Odstraňování problémů 
 
Otázka: Moje zařízení v aplikaci zůstává „offline“ 
Odpověď: Nové přidané zařízení potřebuje 1-2 minuty, aby se připojilo k WiFi a internetu. Pokud zůstane v režimu 
offline po dlouhou dobu, posuďte prosím problém podle stavu zelené LED. 
 
Zelená led rychle blikne jednou za sekundu: 
S26 se nepodařilo připojit k WiFi: 
1. Možná jste zadali nesprávné heslo WiFi. 
2. S26 je příliš daleko od routeru, což způsobuje slabý signál WiFi. Prosím, přesuňte zařízení blíže. Pokud připojení i 
tak selhalo, zkuste jej odstranit a přidat znovu. 
 
Zelená led rychle blikne dvakrát za sekundu: 
S26 se připojil k WiFi, ale nepodařilo se připojit k serveru. Zkontrolujte připojení k síti. 
 
Naskenujte správný QR kód a přečtěte si pokyny k párování pro Amazon Echo a Google Nest. 
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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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