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ΡΤΘΜΙΕΙ  
 

 

πλδεζκνινγία θαη Σξνθνδνζία:  
Αθνινπζώληαο ην δηπιαλό δηάγξακκα, ζπλδένπκε ηηο θαζαξέο 

επαθέο θαη ηελ ηξνθνδνζία.   

Ν&L: Καιώδην καύξν θαη θόθθηλν. Δίλνπκε ηξνθνδνζία 230VAC. 

L1: Καιώδην πξάζηλν θαη θίηξηλν. Καζαξή επαθή 1 Ν/Ο. 

Σπλδένπκε ηα θαιώδηα ζηελ επαθή BUTTON ηνπ απηνκαηηζκνύ.  

L2: Καιώδην θόθθηλν θαη ιεπθό. Καζαξή επαθή 2 Ν/Ο. Σπλδένπκε 

ηα θαιώδηα ζηελ επαθή BUTTON ηνπ απηνκαηηζκνύ. 

Χξεζηκνπνηνύκε ηελ εληνιή απηή, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζέινπκε λα 

δηαρεηξηζηνύκε 2ε ζπζθεπή κέζω ηνπ WIFI δέθηε.  

Ο θάζε WIFI δέθηεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέρξη 2 δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο. 

 
 
DIP SWITCH Δηάγξακκα:  

Αξρηθά, επηιέγνπκε ηνλ ζπλδπαζκό πνπ εμππεξεηεί ηελ εγθαηάζηαζή καο. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Πξνηείλνπκε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δέθηε ζε ξνιό, ζπξόκελε ή αλνηγόκελε πόξηα, γθαξαδόπνξηα, ην 3ν 
dipswitch λα είλαη OΝ θαη ην 4ν dipswitch λα είλαη OFF.  

 

Λεηηνπξγία πλδπαζκόο 

 1+2 

Dipswitch 

πλδπαζκόο 

 3 Dipswitch 

πλδπαζκόο 

 4 Dipswitch 

Ελόο θαλαιηνύ ΟΝ-OFF ΟΝ: Η δηάξθεηα ηεο 

εληνιήο είλαη 3 

δεπηεξόιεπηα. Παηάκε ηελ 

επαθή λα θιείζεη/αλνίμεη, 

θαη εθείλε αληίζηνηρα κεηά 

από 3 δεπηεξόιεπηα 

απηόκαηα αλνίγεη/θιείλεη. 

 

ΟFF: Η εληνιή καο 

ιεηηνπξγεί ωο ON-OFF. 

Παηάκε αλνίμεη, παηάκε 

θιείλεη. 

ΟΝ: Μεηά από 

δηαθνπή 

ξεύκαηνο, ν 

δέθηεο ζπκάηαη 

ζε ηη θαηάζηαζε 

ήηαλ πξηλ ηελ 

δηαθνπή. 

 

ΟFF: Μεηά από 

ηε δηαθνπή 

ξεύκαηνο, ν 

δέθηεο δελ 

ζπκάηαη. 

Δύν θαλαιηώλ OFF-ON 

WF-16 
Δέθηεο WIFI  

 
 

 

 
Ελεξγνπνηνύκε ή απελεξγνπνηνύκε ηελ θάζε 

ιεηηνπξγία αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ dipswitch 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΩ ΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Καηεβάδνπκε ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό καο ηειέθωλν, κε ην όλνκα εθαξκνγήο κέζω Applestore ή Playstore 

2. Επηιέγνπκε ρώξα Europe 
3. Παηάκε ην Config, θάηω δεμηά.  Σην WIFI εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηνπ δηθηύνπ καο θαη ζην θελό KEY 

πιεθηξνινγνύκε ην θωδηθό πνπ έρνπκε ζην WIFI δίθηπό 
καο. Ακέζωο κεηά, πεγαίλνπκε ζηνλ WIFI δέθηε θαη 

ΠΑΤΑΜΕ γηα 10 δεπηεξόιεπηα ην θεληξηθό κπνπηόλ. 
Αθήλνληαο ην κπνπηόλ, κεηά ηα 10 δεπηεξόιεπηα, 
παηάκε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θηλεηνύ ην Start connecting. 
Η εθαξκνγή ελεξγνπνηείηαη θαη ην θηλεηό καο ηειέθωλν 

ζπληνλίδεηαη κε ην δέθηε όηαλ θηάζεη ζην 100%.  
 
 
 

 
4. Παηάκε ην πιήθηξν Device, θαη βιέπνπκε ην WIFI δέθηε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ έρνπκε νξίζεη. Παηώληαο π.ρ ην πιήθηξν, LIGHT1, δηαρεηξηδόκαζηε ηηο 
εληνιέο πνπ έρνπκε δώζεη ζην έλα θαλάιη ηεο ζπζθεπή καο. Όηαλ ην LIGHT 1 

είλαη κπιε, ε επαθή είλαη θιεηζηή. Όηαλ ην LIGHT 1 είλαη γθξί, ε επαθή είλαη 
αλνηθηή. 
 
 

5. Αιιαγή νλνκαζίαο : Παηώληαο ζπλερόκελα ην πιήθηξν Light 1, εκθαλίδεηαη ε παξαθάηω εηθόλα. Παηάκε ην 
πιήθηξν change name θαη πιεθηξνινγνύκε ην όλνκα πνπ ζέινπκε λα δώζνπκε ζηελ ζπζθεπή καο.  Π.ρ 
Γθαξαδόπνξηα 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Όλνκα εθαξκνγήο  
WIFI Smart switch 
lanbon 

Αξρηθή πξνϋπόζεζε: Δέθηεο WF-16 πξέπεη λα είλαη εληόο εκβέιεηαο WIFI 
δηθηύνπ θαη ην θηλεηό καο ηειέθωλν λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζην 
ζπγθεθξηκέλν WIFI δίθηπν γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηηο αξρηθέο 
ξπζκίζεηο. 

Σε πεξίπηωζε, πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε κειινληηθά θάπνηα ιεηηνπξγία ηνπ δέθηε, π.ρ από 1 θαλάιη ζε 2 
θαλάιηα, αιιάδνπκε ηα dipswitch ηνπ δέθηε, ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο, βγάδνπκε ην δέθηε από ην ξεύκα γηα λα 
θάλεη reset, δηαγξάθνπκε όιε ηηο ζπζθεπέο από ηελ εθαξκνγή καο θαη θάλνπκε εθ λένπ ην ζπγρξνληζκό θηλεηνύ 

θαη δέθηε. 

Η ηξνθνδνζία ηνπ δέθηε ζα γίλεη αθνύ έρεη 
νινθιεξωζεί ε εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο 

ζην θηλεηό καο. 


