Information Technology Solutions

Wi-Fi vypínač světel, dvoutlačítkový – TUYA, Android/iOS, IFTTT
MODEL: AS-SC01W-2
Dvoutlačítkový chytrý nástěnný Wi-Fi vypínač
ovládaný aplikací, dotykem nebo hlasem
Ovládání z jakéhokoliv místa, kde je dostupný
internet

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-SC01W-1

Podpora hlasového ovládání přes služby
Amazon Alexa a Google Home
Podporuje otevřenou platformu aplikace
IFTTT
Viditelný stav zapnuto / vypnuto
Časovač plánování
Vytváření tzv. chytrých scénářů
Bezplatná mobilní aplikace pro zařízení s iOS a
Android ("TUYA SMART" nebo "SMART LIVESMART LIVING" v českém jazyce)
Snadná instalace do stávající elektrorozvodné
krabičky ve zdi
Ideální pro domácnosti, kde má každý člen jiné
potřeby a možnosti zapínání světel (děti si
světlo rozsvítí dotykem, rodiče hlasem či
aplikací)
AS-SC01W-2 = Spínač osvětlení dvoutlačítkový,
vestavný, pro zapínání a vypínání osvětlení přes
WiFi, funguje bez řídicí jednotky, kompatibilní s
Amazon Alexa a Google Assistant, IFTTT, ovládání
pomocí aplikace v českém jazyce pro Android/iOS,
skleněný povrch, rozměry: 86x86x34cm
Chytré ovládání domácnosti

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz

Dotykový nástěnný vypínač – dvoutlačítkový umožní
pohodlné zapínání a vypínání osvětlení v domácnosti
přes bezdrátové Wi-Fi rozhraní a mobilní aplikaci.
Skleněný povrch je vybaven jedním dotykovým
tlačítkem s možností manuálního ovládání a nechybí ani
podpora hlasových služeb Amazon Alexa a Google
Assistant. Pomocí aplikace můžete snadno zkontrolovat
vypnutí/zapnutí světel v domácnosti či nastavit časovač
pro automatické ovládání osvětlení. Stav osvětlení v
domácnosti máte kdykoliv pod kontrolou a díky
dálkovému přístupu můžete světla vypínat a zapínat
jediným dotykem, ať už jste kdekoliv.

Časové plánování
Pomocí aplikace můžete naplánovat pravidelné
rozsvícení a zhasnutí, což v případě vaší
nepřítomnosti může být vynikající zbraň proti
zlodějům. Zařízení lze propojit i s dalšími spínači
pro vytváření tzv. chytrých scénářů, kdy můžete
např. jediným kliknutím zhasnout při odchodu z
domu všechna světla, nebo automaticky rozsvítit
světla po otevření dveří.
Chytrá mobilní aplikace "TUYA SMART" nebo
"SMART LIVE-SMART LIVING" umožňuje
ovládání a kontrolu nad Vaší domácností
odkudkoliv na světě pouze za pomoci internetu a
Vašeho mobilního telefonu. Nepotřebujete žádnou
řídící jednotku nebo "bránu". Každé zařízení má v
sobě všechny potřebné komponenty pro
komunikaci s Vaším mobilním telefonem přes
internet (cloud). Aplikace je podporována v
českém jazyce.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-SC01W-2

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz
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