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T357B – Sonoff 4CHR2, čtyřkanálový WiFi spínač 230V/10A 
 
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! 
 
4KANÁLOVÝ WI-FI SPÍNAČ 4CH R2 
 
Parametry: 
Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n 
Vstupní napětí: 100-240 V 
Výstupní napětí: 100-240 V  
Maximální zátěž: 240 VAC 10 A na kanál 
Maximální celková zátěž: 240V 16A 
 
Před použitím zařízení zkontrolujte:  
Že má váš telefon či tablet připojení k 2.4G WiFi. 
Znáte správné znění hesla 
Váš telefon či tablet má přístup k App Store, Google Play. 
Ujistěte se, že váš router je zapnutý. 
 
Uživatelská příručka:  
 

1. Spusťte aplikaci „Ewelink“. 
2. Zaregistrujte se a vytvořte si účet na Ewelink 
3. Pokud již účet máte, přihlašte se. 
4. Instalační pokyny : 

a. Princip fungování ON/OFF: 
Připojené spotřebiče jsou na základě přepnutí on/off zapnuty/vypnuty. Zařízení musí být 
napájeno vodiči L a N. Uzemňovací vodič není nutný. 
 

 
 
 

b. Instrukce zapojení spotřebičů. Vodič E není nutný. 

 
c. Instrukce s jedním drátovým výstupem (Např. osvětlení). 
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5. Stiskněte jedno z tlačítek a držte jej 7 vteřin, dokud WiFi LED nezabliká třikrát. 

 
6. Klikněte na + v aplikaci Ewelink. 

 
7. Pro Android zvolte tuto první možnost a klikněte na další. 

 
 
Pro IOS zvolte metodu párování, pokud LED zabliká třikrát a opakovaně. 

 
 

8. Zadejte svůj přístupový bod k WiFi a heslo.  
 

9. Pro dokončení své zařízení pojmenujte.  
 

10. Pokud WiFi LED svítí, zařízení je online. 
 
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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