
Beskrivning av funktionsknappar och 
indikeringslampor: 
Tryck kort på strömknappen. Den röda 
indikeringslampan tänds när apparaten slås på och 
släcks när den stängs av.  
Håll strömknappen intryckt i cirka 5 sekunder. Den blå 
indikeringslampan blinkar för att indikera att 
apparaten startar uppkopplingsläget. 
Om den blå indikeringslampan blinkar långsamt 
innebär detta att nätuppkopplingen inte fungerar 
som den ska. Kontrollera routern eller 
nätkonfigurationen. 

Tekniska parametrar: 
Max. ström: 16 A 
Märkspänning: 220–240 V  
Märkeffekt: 3 500 W (max) 
Inspänning: 220–240 V 
Typ av trådlös anslutning: Wi-Fi 2,4 GHz 
Användningstemperatur: –10 °C – 50 °C  
Stöder systemen: Android\IOS 
Starta Intelligens 

 

 
 
 

Programvara 
Gratisappen "Emax Smart Home" / ”Smart Life” krävs för att 
ditt smarta WiFi-eluttag ska fungera. Den finns i App store och 
Google Play store för Android- och IOS-enheter. 
1. Kontrollera att din IOS-/Android-enhet är uppkopplad till
internet via ett Wi-Fi-nät.
2. Öppna App store/Google Play store på mobilen.
3. Sök efter "Emax Smart Home" / ”Smart Life” i App store /
Google Play store.
4. Ladda ner appen Emax Smart Home / Smart Life på mobilen.

WIFI SMART SOCKET 
Med energimätare 

På/Av stickkontakt med strömknapp



 

Registrering 

Du måste skapa ett konto i  ”Emax Smart Home”-appen innan du kan 

ansluta din Wi-Fi Smart Socket. 

1.  Öppna appen på din IOS-/Android-enhet. 

2.  Klicka på GODKÄNN för att kunna styra din Wi-Fi Smart 

Socket. 

3.  Skapa ett konto genom att klicka på Registrering längst upp 

ti ll höger i appen. Du ombeds att ange ditt mobilnummer 

eller din e-postadress för registreringen. Obs! Om du 

använder ditt mobilnummer får du ett textmeddelande med 

en bekräftelsekod, som du sedan slutför registreringen av ditt 

konto med. 

4.  När du har fått bekräftelsekoden skriver du in den 

ti llsammans med ett lösenord till  ” Emax Smart Home”-

appen och trycker sedan på Bekräfta. På så vis kan du 

logga in på appen. 

5.  Nu kan du börja med inställningen av din Wi-Fi Smart Socket. 

Koppla upp din Smart Socket till Wi-Fi 

1.  Sätt din Smart Socket i  ett eluttag och tryck på strömbrytaren. 

2.  Öppna appen och välj ikonen + längst upp till höger i  appen för 

att lägga ti ll enheten. 

3.  Välj ”Stickkontakt” som enhetstyp. Du kan också styra andra 

kompatibla smarta enheter med appen. 

4.  Välj ”Stickkontakt” som enhetstyp. Du kan också styra andra 

kompatibla smarta enheter med appen. 

Välj ”Slutför nätkonfiguration” när den blå LED-lampan blinkar 

snabbt. 

Om den blå LED-lampan inte blinkar snabbt när du har satt din 

Smart Socket i uttaget trycker du på strömknappen mitt på din 

Wi-Fi Smart Socket och håller den intryckt i  5 sekunder för att 

återställa enheten. 

5.  Appen upptäcker det Wi-Fi-nät du är uppkopplad til l 

automatiskt. Ange lösenordet til l den Wi-Fi-router som du 

är ansluten til l.  

Skriv in ditt Wi-Fi-lösenord och klicka på ”Nästa” när 

den blå LED-lampan blinkar en gång varannan sekund 

6.  När anslutningen är klar visas följande skärm på den 

enhet som du har lagt ti ll .  Om du inte ser det här 

meddelandet, upprepa från steg 1 eller se avsnittet 

Vanliga frågor i slutet av manualen för mer 

information. 

Obs! Det ska inte ta längre än max. cirka 1 minut att 

slutföra konfigurationen. 

KORREKT BORTSKAFFNING AV BATTERIERNA I DENNA PRODUKT 

Märkningen på produkten, til lbehör och manualer anger att produkten och dess elektroniska tillbehör 

inte får bortskaffas som hushållsavfall.   

För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa ti ll följd av okontrollerad 

bortskaffning och för att befrämja hållbar återanvändning av materiella resurser ska artiklarna 

skiljas från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. 

Privata användare ska kontakta antingen den återförsäljare från vilken produkten inköptes eller sin 

kommun angående information om var och hur de kan lämna in dessa artiklar för säker och miljövänlig 

återvinning. 

Företag ska kontakta sin leverantör och läsa affärsvillkoren i  köpeavtalet. Produkten och dess 

elektroniska tillbehör får inte blandas med annat avfall vid bortskaffning. 

Märkningen på batterierna, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt 

inte får bortskaffas som hushållsavfall.  De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb indikerar i 

förekommande fall att batteriet innehåller mer kvicksilver, kadmium eller bly än referensvärdena i EU-

direktiv 2006/66/EG. Om batterier inte bortskaffas korrekt kan dessa ämnen orsaka skada på 

människors hälsa och miljön. 


