
Funktsiooniklahvi ja märgutule kirjeldus 
Vajutage lühidalt toitenuppu – süttib punane märgutuli, 
mis näitab, et toide on sisse lülitatud. Kui punane 
märgutuli kustub, on toide välja lülitatud. 
Kui vajutate toitenuppu umbes 5 sekundit, vilgub sinine 
märgutuli, mis näitab, et seade hakkab lülituma 
jaotusvõrgu režiimile. 
Sinise märgutule aeglane vilkumine viitab 
võrguühenduse tõrkele – kontrollige ruuterit või  
võrgu seadistust. 

Tehnilised andmed 
Maksimaalne voolutugevus: 16 A 
Nimipinge: 220–240 V  
Nimivõimsus: 3500 W (max) 
Sisendpinge: 220–240 V 
Juhtmevaba ühenduse tüüp: WiFi 2,4 GHz 
Töötemperatuur: –10 °C...50 °C  
Süsteem: Android/iOS 
Sisselülitamise nutisüsteem 

Tarkvara 
WiFi-nutipistikupesa kasutamiseks on vaja tasuta rakendust 
“Emax Smart Home / Smart Life“. See on saadaval Androidi ja 
iOS-i seadmete jaoks App Store’is ja Google Play poes. 
1.  Veenduge, et teie iOS/Android-seade oleks WiFi-võrgu abil 
internetti ühendatud.
2. Avage telefonis App Store või Google Play pood.
3.  Otsige App store’ist või Google Play poest rakendust “Smart 
Life“.
4.  Laadige rakendus Emax Smart Home / Smart LIfe oma 
nutitelefoni. 

WiFi-NUTIPISTIKUPESA 
Energiakulu mõõdikuga 

Toitelülitiga pistik



Registreerimine 

Enne WiFi nutipistikupesa ühendamist peate konto rakenduses 

“Emax Smart Home / Smart Life“ registreerima. 

1.  Avage rakendus oma iOS-i/Androidi 

operatsioonisüsteemiga seadmes. 

2. Klõpsake kindlasti nuppu ALLOW (LUBA), et saaksite

oma WiFi-nutipistikupesa juhtida.

3. Klõpsake registreerumiseks rakenduse parempoolses ülanurgas 

nuppu Register (Registreeri). Registreerimiseks palutakse teil 

sisestada oma mobiilinumber või e-posti aadress. Märkus! Kui 

kasutate mobiilinumbrit, saadetakse teile tekstsõnum 

kinnituskoodiga, mille abil saate konto registreerimise lõpule viia.

4. Kui olete kinnituskoodi kätte saanud, sisestage see koos 

rakenduse “Emax Smart Home“ / Smart Life“ parooliga ja 

kinnitage valikuga Confirm. Selle abil saate rakendusse sisse 

logida.

5. Nüüd olete valmis oma WiFi-nutipistikupesa seadistama.

Nutipesa ühendamine WiFi-ga 

1. Ühendage WiFi-nutipistikupesa vooluvõrku ja lülitage see sisse.

2. Avage rakendus ja valige seadme lisamiseks rakenduse

parempoolses ülanurgas tähis +.

3. Jaotises Device Type valige seadme tüübiks Plug (Pistik).

Rakendust saab kasutada ka muude ühilduvate nutiseadmete

juhtimiseks.

4. Jaotises Device Type valige seadme tüübiks Plug (Pistik).

Rakendust saab kasutada ka muude ühilduvate nutiseadmete

juhtimiseks.

Kui sinine märgutuli vilgub kiiresti, valige käsk Finish Network

Configuration (Vii  võrgu seadistamine lõpule).

Kui nutipistikupesa ühendamisel ei hakka sinine märgutuli ki iresti

vilkuma, hoidke WiFi-nutipistikupesa keskel  asuvat toitenuppu

seadme lähtestamiseks 5 sekundit all.

5. Rakendus tuvastab ühendatud WiFi-võrgu automaatselt.

Sisestage ühenduse loomiseks WiFi-ruuteri parool.

Kui olete sisestanud WiFi parooli  ja sinine märgutuli 

vilgub iga 2 sekundi tagant, klõpsake nuppu Next 

(Järgmine). 

6. Pärast sidumist kuvatakse edukalt l isatud seadmega

järgmine kuva. Kui seda teadet ei kuvata, järgige

uuesti juhiseid alates 1. punktist või  vaadake lisateavet

juhendi tagaküljel  olevast küsimuste ja vastuste

jaotisest.

Märkus! Seadistamiseks ei tohiks kuluda üle 1 minuti. 

TOOTE PATAREIDE NÕUETEKOHANE KÕRVALDAMINE 

See tähis tootel, lisavarustusel  või  kirjalikes materjalides näitab, et toodet ja selle elektroonil isi 

lisaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Et vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste 

tervisele, eraldage need esemed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need materjaliressursside 

jätkusuutliku taaskasutamise soodustamiseks vastutustundlikult ümbertöötlemisele. 

Kodukasutajad saavad nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta teavet küsida 

edasimüüjalt, kellelt nad toote ostsid, või kohalikust omavali tsusest. 

Ärikasutajad peaksid võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja 

selle elektroonilisi tarvikuid ei  tohi visata tavajäätmete hulka. 

See tähis patareil, kasutusjuhendis või pakendil näitab, et selle toote patareisid ei tohi  visata 

olmeprügi hulka. Patareil olevad keemiliste elementide tähised Hg, Cd või  Pb viitavad sellele, et 

patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või  pliid, mille kogus ületab Euroopa Liidu direktiivis 2006/66 

sätestatud võrdlustaset. Kui patareisid ei  kõrvaldata nõuetekohaselt, võivad need ained kahjustada 

inimeste tervist või keskkonda. 




