
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

WI-FI RELÉ

▪ Prevod Wi-Fi na RF signál.
▪ Použ�íva sa na prenos 1-16 prijímač�a s konštantným napätím s 

rôznym č�íslom kanálu
▪ Neumož�ň� uje priamo ovládať svietidlo
▪ Ovládač� Wi-Fi relé podporuje až�  16 zón svietidiel akéhokoľvek typu.
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Technická špecifikácia:

Vstupné napätie: 5-24VDC
Dosah diaľkového ovládania: 30m
Pracovná teplota: -30℃~55℃
Rozmery produktu: Φ72×25mm
Čistá hmotnosť: 70 g
Katalógové číslo: 99RECEIVER4

Rozmery:

Schéma zapojenia:

Aplikácia:Skydance

http://elmarkholding.eu/


elmarkholding.eu  
3

Použitie:

Pripojenie Wi-Fi ovládača:

1. Priame pripojenie Wi-Fi ovládača

1. Otvorte Wi-Fi nastavenia mobilného telefónu, vyhľadajte a pripojte sa ňa
Wi-Fi ovládač� (pomenovaný napríklad WiFi-Relay-76).
2. Zapnite Skydance aplikáciu, vstúpte do rozhrania zoznamu zariadení, zapnite 

pož�adovaňe�  svietidlo.
3. Ak potrebujete zmeniť Wi-Fi ID alebo heslo, vstúpte do sieťove�ho 
rožhraňia pre ičh ňastaveňie.
Ak zabudnete heslo, stlačte a držte tlačidlo “reset/párovanie” po dobu 10 
sekúnd. Po rozsvietení červeného svetla sa obnovia továrenské nastavenia.

2. Pripojenie Wi-Fi ovládača do domácej siete

1. Opakujte kroky 1, 2 vyššie a kliknutím vstúpte do sieťového rozhrania
Kliknutím na tlač�idlo hľadaňia otvorí�te zoznam dostupných Wi-Fi ID 
(napríklad Jlighting). Zvoľte pož�adovaňu�  mož�ňosť, zadajte heslo siete a 
pripojte Wi-Fi ovládač� do doma�čej siete.
2. Ukonč�ite aplika� čiu, otvorte Wi-Fi nastavenia mobilného telefónu a pripojte 
sa do domácej siete.
Ak bolo spojenie úspešné, vaše mobilné zariadenie bude môcť 
prostredníctvom aplikácie ovládať pripojené svietidlá, aj keď nebudete 
na mobilnom zariadení pripojení na vašej domácej sieti.



Receiver match method:

Na “Device list” obrazovke, kliknite na “+” tlač�idlo a pridajte nový bezdrótový 
prijímač�.  Na “Match and setting” obrazovke, kliknite na “>” v riadku “Type” 
a zvoľte typ svetla, napríklad RGB. Ak má bezdrótový prijímač� pa� rovačie 
tlač�idlo, krátko ho podrž�te.

U zariadení bez párovacieho tlač�idla vypnite napájanie a opäť ho žapňite.
Kliknite na “Match” tlačidlo v aplikácii do 5 sekúnd a párovanie bude úspešne 
dokončené.
Vráťte sa do žožňamu žariadeňí�, a opakovaním predchádzajúceho kroku 
pridajte ďals� ie svetelňe�  žariadeňia s beždro� tovy�m prijí�mač�om.
Kliknutím na tlačidlo “-“ zmažete zariadenie na konci zoznamu.
Ak má ovládač Wi-Fi relé namapovaných viac prijímačov, nie je možné ovládať 
viac ako jeden súčasne.



Nastavenia svietidla

Kliknite na názov svietidla alebo na tlač�idlo “>” v zozname zariadení. 
Zadajte zodpovedajúcu statickú farbu (Static color) alebo nastavte mód 
(Mode interface), zmeň� te farbu, mo� d alebo sče�ňu. Kliknutím zapnete alebo
vypnete svietidlo.

Nastavenie statickej farby

Dotykom na farebnej palete zmeň� te farbu. Použ� ite posuvňe�  elemeňty ňa 
ňastaveňie jasu, prí�padňe ňa ňastaveňie farby. Mož�ňosti ňastaveňí� sa lí�s� ia 
v ža�vislosti od typu svietidla.



Nastavenie módu

- Kliknite na “Edit” pre u� pravu módov.
- Klitnite na “+” alebo “-“ pre nastavenie č�í�sla mo� du (1-32),
- Kliknite na stl%peč “Color” pre zmenu nastavenia farby,
- Kliknite na stl%peč “Style” pre zmenu štýlu,
- Kliknite na stl%peč “Runtimes” pre nastavenie č�asu behu (0-200) módov.
- Po zmene kliknite na tlač�idlo “Save”, aby sa Váš zoznam meniacich 

módov aktualizoval.
- Kliknutím na tlač�idlo vpravo hore môž�ete vytvoriť ža� lohu Vas� ičh 

mo� dov a ulož�iť ju vo Vas�om mobilňom žariadeňí�. Záloha môž�e byť 
použ� ita�  ňa opa' tovňe�  importovaňie žožňamu. Keď sa Vas�e mobilňe�  
žariadeňie pripojí� k iňe�mu ovla�dač�u Wi-Fi Relé, môž�te ža� lohu využ� iť 
ňa ry�čhlu žmeňu vo Vas� ičh meňiačičh mo� dočh.



Nastavenie časovača

Vzhľadom ňa aktua� lňy č�as vo Vas�om mobilňom žariadeňí� je mož�ňe�  
ňastaviť ro( žňe efekty pre rôzne č�asove�  iňtervaly.
K dispozícii je až�  10 č�asovy�čh iňtervalov, kaž�dy�  s ňastaviteľňy�m č�asom 
žač�iatku a ukoňč�eňia vybranej scény (efektu/módu).
Po kliknutí na tlač�idlo “Play” sa svetlný indikátor rozsvieti na zeleno.
Funkcia č�asovač�a sa aplikuje na všetky namapované prijímač�e Wi-Fi Relé 
ovládač�a su� č�asňe.

Nastavenie scény

K dispozícii je existujúcich 8 scén, pre kaž�du�  je mož�ňa�  žmeňa ňa�žvu, č�i 
ňastaveňie obra� žka. Ulož� te ňovu�  sče�ňu alebo zmeň� te existuju� ču. Najskôr 
zvoľte ňastaveňie v meňu “Static color” alebo 
“Mode interface”. Zvoľte farbu alebo meňiači mo� d, kliknite na tlač�idlo vpravo 
hore a zmeny ulož� te do ňiektorej žo sče�ň.
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