Use The Smart Plug
1. Turn ON/OFF.
In the App , you could easily turn ON/OFF by tapping buttons in the Smart Plug section or in the main control panel.
2. Setup Follow Me Strategy or Time Schedule
Smart plug could be automatically turned ON/OFF according to the system or accessory events, like ARM/DISARM/
ALARM/TRIGGERED/TIME SCHEDULE etc. Users could easily setup these strategies in App, click the name in the Smart
Plug List to modify settings.

SECURITY M3P16

3. Reset The Smart Switch
Keep holding the reset button in 10 seconds, the smart switch would be reset as the LED indicator keep flashing.

Způsoby ovládání, resetování
1. Zapnutí/Vypnutí ON/OFF
V aplikaci pomocí tlačítka On/Off u dané zásuvky v seznamu příslušenství. Také je možné zapnutí/vypnutí provést manuálně
stiskem tlačítka na zásuvce.
2. Nastavení následování a časování
Zásuvka může být automaticky zapnuta/vypnuta v závislosti na různých podnětech. Např. spuštění poplachu, aktivace/
deaktivace alarmu, teplotě, a časovém naplánování. Vše je možné provést v nastavení zásuvky v aplikaci.
3. Resetování M3P16
Pokud se zásuvka chová nestandartně, zvolte tento postup. Držte tlačítko déle než 10 vteřin a pusťte. LED dioda bude blikat,
poté otestujte správnou funkčnost

Spôsoby ovládania, resetovania

Installation manual | Wireless Smart Plug 230V

1. Zapnutie/Vypnutie ON/OFF

Instalační manuál | Bezdrát. řízená zásuvka 230V

V aplikácií pomocou tlačidla On/Off sú dané zásuvky v zozname príslušenstva. Taktiež je možné zapnutie/vypnutie spraviť
manuálne stlačením tlačidla na zasuvke.

Inštalačný manuál | Bezdrôt. riadená zásuvka 230V

2. Nastavenie následovania a časovania
Zásuvka môže byť automaticky zapnutá/vypnutá v závislosti na rôznych podnetoch. Napr. s pus tenie poplachu, aktivácia/
deaktivacia alarmu, teplote a časovom naplánování. Všetko je možné realizovať v nastavení zásuvky v aplikácií.
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3. Resetovanie M3P16

SUPPORT: http: //www.iget.eu/helpdesk

Pokiaľ sa zásuvka chová neštandardne, zvoľ te tento postup. Držte tlačítko dlhšie než 10 sekúnd a pusťte. LED dióda bude
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blikať, potom otestujte správnu funkčnosť.
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Features

O produktu

O produkte

The smart plug M3P16 is an accessory of smart alarm system. It is easy and reliable to use with elegant design. The

Bezdrátová řízená zásuvka M3P16 je příslušenstvím pro alarm iGET SECURITY M3. Veškeré nastavení se provádí

Bezdrôtovo riadená zásuvka M3P16 je príslušenstvom alarmu iGET SECURITY M3. Všetky nastavenia sa realizujú

smart plug could be controlled remotely by App. By the “Follow Me” feature of the system, the smart plug could also

pomocí aplikace iGET SECURITY M3. Aplikace dává pokyny alarmu M3, a dále alarm M3 přeposílá tyto pokyny zásuvce

pomocou aplikácie iGET SECURITY M3. Aplikácia dává pokyny alarmu M3, a ďalej alarm M3 preposiela tieto

be automatically turned ON/OFF according to system or accessory events, or by preset time schedule.

M3P16. Díky pokročilým funkcím je možné, aby se zásuvka aktivovala/deaktivovala v závislosti na několika podnětech.

pokyny zásuvke M3P16. Vďaka pokročilým funkciam je možné aby sa zásuvka aktivovala/deaktivovala v závislosti

Např. při spuštění poplachu, aktivaci/deaktivaci alarmu, v závislosti na teplotě, a přednastaveném čase.

na niekoľkých podnetoch. Napr. pri spustení poplachu, aktivácií/deaktivácií alarmu, v závislosti na teplote a

POZOR! Před párováním je nutné aby zásuvka byla zasunuta v zásuvce 230V a přepnuta v režimu zapnuto!

prednastavenom čase. POZOR! Pred párováním je nutné aby zásuvka bola zasunutá v zásuvke 230V a

Pokud není, pomocí stisku tlačítka ji zapněte.

prepnutá v režime zapnuté! Pokiaľ nie je, pomocou stlačenia tlačidla ju zapnite.

Parameters

Parametre

Parameters
• Power Rating

MAX. 2500W

• Max. výkon připojeného zařízení

MAX. 2500W

• Max. výkon pripojeného zariadenia

MAX. 2500W

• Rated Intput

AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A

• Vstup

AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A

• Vstup

AC 220V-250V/50-60Hz/MAX 10A

• Rated Ouotput

AC 220V-250V/50-60Hz

• Výstup

AC 220V-250V/50-60Hz

• Výstup

AC 220V-250V/50-60Hz

• Distance

200 m

• Dosah k hlavní jednotce

200 m

• Dosah k hlavnej jednotke

200 m

• Transmission Frequency

433.92MHz

• Frekvence

433.92MHz

• Frekvencia

433.92MHz

• Working Temperature

-20℃~50℃

• Pracovní teplota

-20℃~50℃

• Pracovná teplota

-20℃~50℃

• Humidity

≤90%rh (non-condensing)

• Vlhkost

≤90%rh (nekondenzující)

• Vlhkosť

≤90%rh (nekondenzujúca)

• Weight

88.7 g

• Hmotnost

88.7 g

• Hmotnosť

88.7 g

• Dimension

102*62.5*29.7 mm ( L*W*H)

• Rozměry

102*62.5*29.7 mm ( L*W*H)

• Rozmery

102*62.5*29.7 mm ( L*W*H)

Appearance

Popis zařízení

Popis zariadenia

LED Indicator

LED Indikace

LED Indikácia

Power/Reset Button

Tlačítko Power/Reset

Tlačidlo Power/Reset

Pairing With Main Panel by App

Instalace & Upozornění

Inš talácia & Upozornenie

1. Make sure your Smart Plug M3P16 is plugged into the outlet. Check the LED indicator if it is ON. If not, press the power

1. POZOR! Před párováním je nutné aby zásuvka byla zasunuta v zásuvce 230V a přepnuta v režimu zapnuto! Pokud není,

1. POZOR! Pred párováním je nutné aby zásuvka bola zasunutá v zásuvke 230V a pr epnutá v režime zapnuté! Poki aľ nie

button to ensure the smart plug has been turned ON.

pomocí stisku tlačítka ji zapněte.

je, pomocou stlačenia tlačidla ju zapnite.

2. Launch App. Scan the QR Code printed on the smart plug. Finish the rest parts like renaming, etc.

2. V aplikaci iGET SECURITY M3 aktivujte párování příslušenství. Zásuvka musí být neustále napájena ze zásuvky 230V a v

2. V aplikácií iGET SECURITY M3 aktivujte párovanie príslušenstva. Zásuvka musí byť neustále napájaná zo zásuvky 230V a

3. PRESS [SAVE] on App. The pairing would be finished when the LED indicator blinks several times. The system would

režimu zapnuto. Naskenujte QR kód, pojmenujte, a uložte.

v režime zapnuté. Naskenujte QR kód, pomenujte a uložte.

inform you the pairing result by SMS.

3. Párování bude kompletní jakmile zabliká LED dioda (nemus pí otvrzovat vždy). Otestujte funkčnost pomocí zapnutí/

3. Párovanie bude kompletné ako náhle zabliká LED dióda (nemusí potvrdzovať vždy). Otestujte funkčnosť pomocou

Hint: The main panel and the smart plug should be ON during the whole pairing process.

vypnutí zásuvky pomocí aplikace.

zapnutia/vypnutia zásuvky pomocou aplikácie.
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