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JWCOM Smart
Mini Wi-Fi Switch

Model: SA-01

Parametry:
Napięcie zasilania: 90V ~ 250V AC
Maksymalny prąd: 2200W/10A
Standard Wi-Fi: 2.4GHz b/g/n
Materiał: ABS V0
Wymiary: 88 x 38 x 22mm

Pierwsze kroki:
• Sprawdzić czy Twój smartfon 

lub tablet posiada połączenie 
Wi-Fi 2.4GHz z internetem.

• Upewnić się czy hasło do sieci 
Wi-FI jest poprawne.

• Sprawdzić czy twój smartfon 
lub tablet posiada dostęp do 
sklepu z aplikacjami.

• Sprawdzić czy Twój router 
posiada otwarty adres MAC.

Instrukcja obsługi:

Rozwiązywanie problemów

JWCOM SMART

Wyszukać i pobrać aplikację 
JWCOM Smart ze sklepu.

Przytrzymać przycisk przez 
ok. 7 sekund aż zielona 
dioda zacznie migać.

Jeśli dioda na urządzeniu nie 
miga, należy wcisnąć 
przycisk “jak ustawić, aby 
dioda zaczeła migać” po 
dalsze instrukcje.

Pokrywa Przycisk
parowania

Dioda LED

4.1 Instrukcja podłączania 
urządzeń

4.2 Instrukcja podłączania lamp

4.3 Instrukcja podłączania jednym 
kablem

Uwaga: Przełącznik WiFi musi 
być zasilany przez kable N i L.
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Uruchomić aplikację i wcisnąć 
“+” w prawym górnym rogu, 
aby ustanowić połączenie.
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Istnieją dwa tryby połączenia 
(tryb normalny i tryb 
kompatybilności). Aby zmienić 
tryb połączenia należy kliknąć 
w prawy górny róg.
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Sprawdzić czy dioda na 
urządzeniu miga. Wcisnąć 
przycisk, aby przejść dalej.
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Wprowadzić hasło Wi-Fi10

Wprowadzić nazwę 
urządzenia
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Urządzenie zostało 
poprawnie skonfigurowane

Jak ustawić urządzenie, aby 
dioda migała szybko?

Jak ustawić urządzenie, aby 
dioda migała wolno?

• Włączyć urządzenie, odczekać 
10 sek. i je wyłączyć. Następnie 
ponownie włączyć urządzenie.

• Przytrzymać przycisk RESET 
przez 5 sekund.

• Dioda powinna szybko migać.

• Włączyć urządzenie, odczekać 
10 sek. i je wyłączyć. Następnie 
ponownie włączyć urządzenie.

• Przytrzymać przycisk RESET 
przez 5 sekund.

• Dioda powinna szybko migać.
• Przytrzymać przycisk RESET 

przez 5 sekund aż dioda 
zacznie wolno migać.

Nowo dodane urządzenia 
potrzebują ok. 1 minuty, aby 
ustanowić połączenie. Jeśli 
przez ten czas urządzenie 
pozostaje offline, należy zwrócić 
uwagę na sygnalizację diody 
LED WiFi.

Jeśli nie udało się nawiązać 
połączenia z siecią Wi-Fi należy:
• Upewnić się, że podane hasło 
jest prawidłowe.
• Upewnić się, że urządzenie jest 
w zasięgu sieci Wi-Fi.
• Upewnić się, że router nie 
blokuje nowych połączeń.
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Założyć konto w aplikacji 
JWCOM Smart.2

Jeśli masz konto, wystarczy 
się zalogować.3

Uruchomić urządzenie

Zasada włączania/wyłączania:
Podłączone urządzenia działają 
poprzez podłączenie/odłączenie 
kabla.
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