
dioda led

przycisk sieci

kontakt

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na 
skutek niewłaściwego używania systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie 
podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za 
ich prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest oparty na 
badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni. 
Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy 
domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola 
elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne 
ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania 
produkty i oprogramowanie może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po 
ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu. 
System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy 
ponownie zainstalować centralkę i urządzenia. 

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na piriglobal.com

Działanie i wskazania diody LED
czerwona dioda szybko 
mruga  

czerwona dioda wolno 
mruga

czerwona dioda świeci się

niebieska dioda świeci się

brak świecenia diody

kontakt szuka s ieci

brak s ieci, kontakt wyłączony

brak s ieci, kontakt włączony

kontakt jest w zasięgu s ieci i jest włączony

kontakt jest w zasięgu s ieci, kontakt wyłączony

Inteligentny kontakt
Instrukcja obsługi

HSIO17002

Upewnij się że telefon jest podłączony do sieci WIFI
W aplikacji kliknij         i dodaj „kontakt z funkcją
pomiaru” następnie na urządzeniu wciśnij przycisk 
sieci na 5 sekund aż czerwona dioda zacznie mrugać

Inteligentny kontakt z funkcją pomiaru
poboru prądu.
Działa poprzez sieć WIFI, bezpośrednio łącząc się 
z routerem.Posiada możliwość włączania i 
wyłączania w czasie rzeczywistym poprzez 
aplikację. Posiada możliwość ustawienia godzin 
włączenia i wyłączenia. Posiada możliwość 
włączenia lub wyłączenia po zadanym czasie.
Mierzy w czasie rzeczywistym pobór prądu.
W aplikacji poza bieżącym wskazaniem widoczna
jest historia poboru prądu Montaż bez narzędzi.

Inteligentny kontakt 
1. Zasilanie AC 220V (pełny zakres napięcia)
2. Średni pobór prądu mniej niż 0.5W
3. Maksymalna moc podłączonego urządzenia 
3000W
4. Zakres napięcia 110VAC - 240VAC
5. Bieżące wskazania poniżej 16A
6. Wskazania zakres mocy poniżej 3000W
7. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
8. Zakres temperatury -10  +50 C
9. Wifi standard IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
10. Wilgotność maks 95%RH 
8. Wymiary zewnętrzne 79.6*67.9*59mm

Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane 
informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują się na stronie 

piriglobal.com

Wprowadź hasło WIFI
* sieci WIFI musi posiadać połączenie z Internetem
*telefon przed parowaniem musi być połączony z 
siecią WIFI
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Zainstaluj aplikację na swój telefon
Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem 
Android i IOS
Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją a następnie 
zarejestruj swoje konto, podaj adres email i hasło. 
Na podany email otrzymasz wiadomość 
aktywującą twoje konto.

Czerwona dioda mruga szybko do momentu 
zakończenia parowania. Po zakończeniu 
parowania sprawdź czy kontakt znajduje się na 
liście urządzeń

W aplikacji możesz śledzić bieżące wskazania 
poboru prądu jak również historyczne dane

Kontakt może współpracować z takimi 
urządzeniami jak lampy, telewizory, ekspresy do 
kawy, lodówkami, klimatyzatorami i innym 
artykułami gospodarstwa domowego.
Kontakt jest przeznaczony do użytku 
wewnętrznego

! Wybierz właściwy model 
kontaktu
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