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WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 

  

84291 - İç Mekan Akıllı Fiş 84292 - Dış Mekan Akıllı Fiş 
  



1. Kurulum 

 

 
* İstediğiniz zaman istediğiniz yerden Akıllı Telefon üzerinden 

yükleme işlemini yapmak ve GÜÇ AÇMA/KAPATMA 
fonksiyonunu kumanda etmek için lütfen WiFi Ana Birimleri ve 
akıllı telefonların internete bağlı olduğundan emin olun. 

  

İnternet

WiFi Ana Birimi 

Akıllı Fiş 2 Akıllı Fiş 3 Akıllı Fiş 4 Akıllı Fiş 1 

İnternet

Akıllı Telefon 

WiFi 

Tablet Bilgisayar
 

Yönlendirici 



2. UYGULAMANIN Yapılandırılması 

 

2.1 UYGULAMANIN Yüklenmesi 
 

 
 
iOS V6.0 ve üzerindeki 
sürümler 
 
 
1. “ednet.power” 

UYGULAMASINI, App 
store'da aratarak iOS 
cihazlarınıza yükleyin 

 
 
Android V4.0 ve üzerindeki 
sürümler 
 
 
2. “ednet.power” 

UYGULAMASINI, Google 
Play mağazasında aratarak 
Android cihazlarınıza 
yükleyin 

 
 
3. UYGULAMANIN 

yüklenmesinden sonra bu 
UYGULAMA simgesi, akıllı 
telefonunuzda gösterilir. 

 

  



2.2 Hesap kaydı oluşturma, oturum açma, parola bulma, 
parola değiştirme ve ana arayüz 
 

 
1. İlk olarak lütfen “Sign up” 

simgesine tıklayın. 

 
2. E-posta adresinizi ve 

parolanızı girin ardından 
“Sign Up” simgesini seçin. 

 
DİKKAT: parola en az 6 harften 
oluşmalıdır. 



 

3. Kaydolduktan sonra e-posta 
adresinizi ve Parolanızı girin 
ardından “Log In” simgesine 
tıklayın. 
 
Parolanızı unutursanız 
lütfen “forget password”ü 
seçin. 

 

4. E-posta adresinizi girin 
ardından “OK”e tıklayın, 
gönderilen e-postadaki 
bağlantıya tıklayarak 
parolanızı sıfırlayabilirsiniz. 



 

5. Sol taraftaki menüye göre 
öğeler “Main page”, 
“Settings” ve “About” menü 
düğmeleridir. 

 

6. Scene ve Master device 
seçeneğini göstermek için 
“Main page”i seçin. 



 
7. Parolanızı değiştirmek için 

“Settings” ve “Change 
Password” ü seçin veya 
başka bir hesaba geçmek 
için “Log Out”u seçin. 

 
8. “Change Password” 

menüsünde parolanızı 
değiştirebilirsiniz; 

 

  

ednet.living@ednet.com 



2.3 Ağınıza bağlamak üzere “WiFi Plug”nin eklenmesi 
 

 

 

 

1. WiFi Güç Prizini elektrik 
prizine takın ve ardından 

“Güç” düğmesine  

5 saniyeden uzun bir süre 
basın. Ardından eşleştirme 
moduna girilirken hızlı 
şekilde yanıp sönen LED 
göstergeyi göreceksiniz. 

 

2. Ardından ednet.power 
Uygulamasını açarak 
Master device seçeneğine 
basın ve yeni bir aygıt 
elemek için “+” işaretini 
seçin. Lütfen WiFi ağınızı 
ve yönlendiricinizin veya 
evinizdeki Erişim noktasının 
parolasını girin ardından 
“Start”ı seçin. 



 

3. WiFi bilgilerinizi girin ve 
ardından aygıtınıza 
bağlanmak için Start'a 
dokunun. 

 

4. “waiting……” ekranını 
göreceksiniz 

Ardından WiFi fişi üzerinde 
bulunan kırmızı LED mavi 
renge döndüğünde WiFi fişin, 
ev ağınızın üzerinden internete 
bağlandı anlamına gelir. 



 

5. Eklenen öğe, Master device 
listesinde görüntülenir. 
Ardından Elektrik Fişini 
uzaktan kumanda gibi akıllı 
telefonunuzdan Açabilir 
veya Kapatabilirsiniz. 
 

6. Sağ tarafta bulunan 
Düzenleme simgesine 
tıklayarak öğeyi 
düzenleyebilirsiniz. 

 

7. Burada öğe adını 
düzenleyebilirsiniz, bitirmek 
için “Save” veya çıkmak için 
“Cancel”e dokunun. 



 

8. Uygulamadaki aygıt 
simgesine uzun süre basın 
ardından istediğiniz aygıtı 
seçerek silebilirsiniz, “OK” 
çöp kutusu simgesine basın. 
Silme işlemini onaylamak 
için lütfen “OK”a basın. 

  



2.4 Gruplandırma için WiFi Fişin Sahneye eklenmesi 
 

 

1. Main page'de bulunan 
Scene simgesine dokunun 
ardından “+” işaretine 
dokunarak bir sahne 
oluşturabilirsiniz. 

 

2. Önce lütfen bir Sahne adı 
oluşturarak ilgili simgeyi 
seçin veya “+” işaretiyle bir 
resim çekerek kendi 
sahnenizi oluşturun. 



 

3. Ardından oluşturulmuş yeni 
bir sahne göreceksiniz. 

 

4. Ayarlamak üzere yeni 
oluşturulmuş Sahneye 
girmek için dokunun 
 

5. Ardından WiFi fişi ve RF 
fişlerini birlikte bu Sahneye 
gruplandırmaya 
başlayabilirsiniz. 
Önce Sahnenize eklemek 
üzere listeden WiFi Aygıtı 
seçin. Bu işlemi tamamlamak 
için “Bind”e dokunun. 



 

6. WiFi fiş için programlanmış 
açma/kapama kontrolüne 
yönelik olarak Timer ve 
Count Down 
belirleyebilirsiniz. 

 

 



2.5 RF aygıtın Sahneye eklenmesi 
 

 

1. Yeni oluşturduğunuz Scene 
simgesini seçmek için Main 
page'den girin. 

 

2. RF Akıllı Gücü Sahneye 
eklemek için listeden RF 
switch seçin. Ardından “Bind” 
düğmesine dokunun. 



 

 
3. RF Akıllı Plug tarafında lütfen 

5 saniye süreyle “Learn” 
düğmesine basın. 
 
RF Akıllı Fiş, eşleştirme için 
hazır olduğunu göstermek 
üzere LED yanıp sönecektir. 
 
Ardından öğrenmeye 
başlatmak için Uygulama 
tarafında “Learn” simgesine 
basın. Öğrenme işleminin 
başarılı olduğunu elektrik 
fişinin açılma/kapanma sesini 
duyarak anlayacaksınız. 

 

 
4. Ardından elektriğin 

Açılıp/Kapanmasını 
kumanda etmek için RF 
aygıtına girebilirsiniz. 

 

 



Technical description Wi-Fi Plug 
Frequency Range    WiFi 2412 – 2472 MHz 

Transmit Power    WiFi 15.8 dBm EIRP 

Hardware Version    V1.0 

Software Version    V1.0 

 

Technical description RF Plug 
Frequency Range    433.92MHz (Rx) 

Transmit Power    -- 

Hardware Version    V3.2 

Software Version    V1804 
 

 


