
Умен контакт S26f потребителско 
ръководство.

I. Свалете и инсталирайте приложението “eWeLink”.

Потърсете “eWelink”  в APP Store за iOS телефони или  Google play за Android телефони.

II. Добавяне на устройство

1. Включете умния контакт S26f в контакт с 220V захранване. 
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2. Натиснете бутона за сдвояване на контакта за около 5 секунди, докато синия светодиод 
започне да мига бързо.

3. Изберете бутона за добавяне на ново устройство „+“ в програмата  “eWelink”

4. Сдвояване на вашето устройство (Pairing your device)

За Android, моля, изберете първата икона  и кликнете върху “Next”.

За  iOS, моля отидете в Phone Setting>WiFi> свържете се с  WiFi започваща с ITEAD-******, и 
въведете паролата по подразбиране: 12345678. 
Върнете се обратно в програмата eWeLink, изберете метод за сдвояване еднакъв с мигането на 
светодиода на контакта. Кликнете върху “Next”.

5. Избор на мрежа (Choоse a WiFi) На този етап eWeLink поддържа само 2.4G WiFi, 5G-WiFi 
не се поддържа.

Изберете вашата домашна мрежа и въведете паролата WiFi name & WiFi password:

5.1 Ако няма парола, оставете я празна.

Кликнете върху “Next”.



6. Сдвояване .. (Pairing) eWeLink автоматично ще търси и настрои контакта S26f.

7. Дайте подходящо за вас име на устройството (Please name this device)

Натиснете Complete за да завърши настройката.

6. Ако устройството е "Офлайн" в  програмата eWeLink моля изчакайте, на  устройството е 
необходима около 1 минута, за да се свърже с вашия рутер и сървър. Когато синия светодиод е 
свети, устройството е "онлайн", ако eWeLink показва "Офлайн", моля затворете eWeLink и 
отворете отново.

7. Ако по време на настройката е възникнала грешка и не сте успя ли да свържете S26f с 
програмата. Тогава следвайте тези стъпки:

1. Изберете бутона за добавяне на ново устройство „+“ в програмата  “eWelink”

2. Сдвояване на вашето устройство (Pairing your device). Изберете Compatible Pairing 
Model Ap (Съвместим модел за свързване Ap).

3. Изключете умния контакт S26f от захранването. 

4. Включете умния контакт S26f в контакт с 220V захранване.

5. Натиснете бутона за сдвояване на контакта за около 5 секунди, докато синия светодиод 
започне да мига бързо.

6. Отпуснете бутона

7. Натиснете бутона за сдвояване на контакта отново за около 5 секунди, докато синия 
светодиод започне да мига както е на програмата “eWelink”

8. За  iOS, моля отидете в Phone Setting>WiFi> свържете се с  WiFi започваща с ITEAD-
******, и въведете паролата по подразбиране: 12345678.  

8. Кликнете върху “Next”.



9. Изберете вашата домашна мрежа и въведете паролата WiFi name & WiFi password:

10. Кликнете върху “Next”.

11 .Сдвояване .. (Pairing) eWeLink автоматично ще търси и настрои контакта S26f.

12. Дайте подходящо за вас име на устройството (Please name this device)

13. Натиснете Complete за да завърши настройката.

14. Ако устройството е "Офлайн" в  програмата eWeLink моля изчакайте, на  устройството
е необходима около 1 минута, за да се свърже с вашия рутер и сървър. Когато синия светодиод 
свети, устройството е "онлайн", ако eWeLink показва "Офлайн", моля затворете eWeLink и 
отворете отново.

III. Функции на програмата

1. WiFi дистанционно управление на устройството и следене на статуса – включено /изключено

Включете / изключете, като докоснете иконата на устройството. Състоянието на устройството 
винаги се показва в програмата.

2. Споделяне на устройства

Собственикът може да ги сподели устройството с друг потребител с профили в eWeLink. Докато 
споделяте устройството, двамата потребители трябва да бъдат онлайн в eWeLink. Защото ако 
профилът, който искате да споделите, не е онлайн, той / тя няма да получи поканата.

Как даго направя?
 Първо кликнете върху Споделяне, въведете акаунта eWeLink (телефонен номер или 

имейл адрес), с който искате да споделите, отбележете разрешенията за таймер (редакция / 
изтриване / промяна / активиране), които искате да предоставите, след което кликнете върху 
Напред. Другият профил ще получи съобщение за покана. Кликнете върху Приемане, 
устройството е споделено успешно. Другият потребител ще има достъп до контрола на 
устройството.

3. Таймери
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Поддръжат се максимум 8 таймера. Таймерите са три вида: таймер график / повтарящ се / 
таймер обратно броене. Предварително зададените таймери могат да работят, дори когато 
мрежата не е достъпна, но устройството трябва да е захранено.

4. Задаване на състояние по подразбиране на S26f при включване на захранването. 

В Device Setting (настройката на устройството) можете да зададете състоянието на устройството
по подразбиране: ON(включено) или OFF(изключено), когато устройството се захрани.

5. Сцени / Умна сцена

Сцената позволява автоматично включване / изключване на устройствата ви в зависимост от 
състоянието на други устройства. Настройките за сцена се намира в горния десен ъгъл на 
списъка с устройства. 

Потребителите трябва да изберат "Кликнете, за да изпълнят" в състояние, да добавите различни 
съществуващи устройства, да зададете име на сцената и да я запазите.

6. Механизъм за сигурност
Едно устройство - един собственик. Други хора не могат да добавят вече добавени устройства. 
Ако искате да добавите устройството си в друг телефон, не забравяйте първо да го изтриете от 
стария.
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7. Актуализиране

 eWeLink автоматично ще ви напомня за нов фърмуер или версия. Моля, актуализирайте колкото 
е възможно по-скоро.
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