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Контакт T'nB Smart Home

Главни инструкции за 
употреба



Инструкции

Важни съвети за безопасност

• Захранването на вашето устройство трябва да съответства
на определените изисквания.

• Моля, предварително се уверете, че контактът е съвместим
с  използваните от вас устройства.

• Не използвайте устройството при дъжд, във влажни помещения или близо 
до вода!

• Не го поставяйте близо до запалими предмети, взривоопасни вещества и 
опасни предмети!

• Използвайте само включените в опаковката аксесоари и конектори!
Ползването на друг вид аксесоари, които не са предназначени за тази цел 
може да повреди необратимо устройството!

• Използвайте и съхранявайте при температури между 0 °C и 45 °C.

• Дръжте далеч от деца!

• Не разглобявайте и не се опитвайте да поправите сам устройството!

• Не използвайте устройството ако преди това е било подложено на удар 
или повреда!

• За да избегнете риск от токов удар, изключете устройството от 
захранването преди да го почистите и когато не го използвате!

• Продавачът не поема отговорност за неправилна употреба на продукта 
или при употреба с несъвместимо устройство!
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Технически характеристики

SHPLUG01
Входно напрежение: 100-250 V – 50/60 Hz
Изходно напрежение: 230 V, 16 A, 3680 W
Честота: Wi-Fi 2.4G
Wi-Fi протокол: IEEE 802.11 b/g/n



Конфигурация
Изтегляне на приложението

• Свалете мобилното приложение T'nB Smart напълно безплатно за iOS и Android.

• Създайте свой акаунт.

• След като сте се регистрирали се свържете с желано от вас устройство.

• Свържете контакта и следвайте инструкциите на мобилното приложение T’nB Smart.

• След като контактът е включен, светлинният индикатор ще светне в синьо.

Функции
Включване/ изключване  Можете да включвате и изключвате дистанционно конакта.

Таймер Настройте времето за изключване на контакта.

Времева настройка Настройте желано време за включване и изключване на контакта. 

Споделяне

Споделете функциите на контакта с други потребители, които имат 
регистрация в приложението T'nB Smart. За да направите това, 
отидете на настройките и натиснете “Device Sharing”, след това 
въведете имейла на съответния потребител.
Внимание: Ако искате да използвате контакта като администратор 
през друг акаунт, уверете се, че предишният администратор е изтрил 
устройството от този акаунт в приложението.

Съвместимост с Google Асистент™*

•  Можете да синхронизирате контакта с Google Home.

• Следвайте инструкциите, посочени в линка: 
https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr
*  Проверете условията за достъп на Google Home™.

Съвместимост с Амазон Алекса™**

• Можете да синхронизирате нашите продукти, свързвайки ги 
с Amazon Alexa.

• Следвайте инструкциите, посочени в приложението.
** Проверете условията за достъп на Амазон Алекса.
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 T'nB декларира, че този продукт отговаря на основните 
изисквания и разпоредби на Директива 2014/53 / CE.

Всички включени имена на марки и 
продукти придналежат на съответните 

собственици.




