
 

Návod k obsluze chytrého WiFi prodlužovacího kabelu se zásuvkami i USB Nous 

   
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod k použití!  

 
Chytrá WiFi prodlužovací lišta je vybavena třemi standardními 3 zásuvkami AC 230 V / 50 Hz max 15 A a třemi USB 5V/3.1A s fumlcí přepěťové ochrany. 
 

1. Bezpečnost provozu:  
 

 Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by 
mohla vzniknout škoda na přístroji.   

 Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.  

 Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.  

 Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.  

 Pokud přístroj poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.  

 Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.  

 Veškeré opravy je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.  

 Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.  

 Přístroj byl vyroben pro domácí použití.  

 

2. Obsluha zařízení: 
 

1. Pokud již nemáte nainstalujte aplikaci Nous Smart (možnost ovládání aplikací Tuya smart) z Google Play nebo App Store a pro aktivaci si zde 
založte účet.(změňte zemi z Číny na Czech republic) 

2. Připojte prodlužovací kabel  do el. sítě a mobilni zařízení k Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), 2.4 GHz 
3. Následně pomocí aplikace připojte zásuvku k Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), 2.4 GHz.(Rychlé párování – přidat nové zařízení zároveň povolit aplikaci přístup 

k poloze). 
4. Nyní můžete ovládat zásuvky manuálně nebo nastavit: 

 Plánovač (hodinu a den kdy chcete zapnout nebo vypnout 0h01 minut až 23h 59 minut Pondělí až Neděle), 

 Odpočítávání (kdy zapnout nebo vypnout – 0h 01 minut až 23h59 minut) 

 Opakovat nebo střídat. 
 

 
3. Údržba:  

Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody! Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení. Povrch přístroje opatrně otřete vlhkým 
hadříkem.  

 

4. Technické parametry:  
 
Maximální příkon 3680 W,  
Napětí: AC 230 V / 50 Hz 
Proud:  15 A Max pro zásuvky a  5V/3.1A pro USB 
Síť: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), 2.4 GHz 
Podpora Android a iOS: Android 4.4.a vyšší, iOS 8.0 a vyšší 
Rozměry: 26 cm X 6,5 cm X 4 cm 

výrobek odpovídá evropským normám    
 

 výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)  nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše 


