SES KONTROLLÜ AKILLI PRİZ

Hızlı Kurulum Kılavuzu
84334 • 84336

Güvenlik önlemleri
 Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve
daha sonra yararlanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
 Buraya ekli olan güvenlik önlemlerine doğru şekilde
uyulduğunda yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini
azaltır. ednet ses kontrollü akıllı priz, şahsi kullanıma yönelik
olarak tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun değildir. ednet
ses kontrollü akıllı priz, lambaları ve elektrikli cihazları açmak
ve kapatmak için kullanılır. Cihaz, dış mekânda kullanım için
tasarlanmamıştır.
 Üniteler, sadece ayrı olarak kullanılabilir. Akıllı prizleri birbiri
ardına takmayın.
 Diğer tüm kullanımlar hatalı olarak sayılır.
 Çocuklar, elektrikli cihazlarının hatalı kullanımlarına yönelik
tehlikeleri bilmezler. Kesinlikle elektrikli cihazları gözetimsiz
olarak kullanmalarına izin vermeyin
 Boğulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini ortada
bırakmayın. Çocuklar küçük parçaları yutarak boğulabilir
 Akıllı prizler, sadece 90 ~ 240 V ve 50 Hz’lik bir alternatif
gerileme sahip geleneksel topraklı prizlerde kullanılabilir.
 Akıllı prizleri sadece kalıcı olarak takılmış duvar prizlerinde
kullanın.
 Anahtarlı prizleri uzatma kablolarına takmayın.
 Cihazın fişinin, ednet ses kontrollü akıllı prize tam olarak
takıldığından emin olun.
 Priz, cihaza yakın yerleştirilmeli ve kolay ulaşılır olmalıdır.
 Gözetimsiz olarak açılması yangına (ör. ütü) veya başka
tehlikelere neden olabilecek cihazları takmayın.
 Isıtıcılar ve benzeri cihazlar, kullanım esnasında kesinlikle
gözetimsiz bırakılmamalıdır.
 Motorlu kondansatör gerektiren (ör. buzdolabı) cihazları

takmayın.
 ednet ses kontrollü akıllı prizi, belirtilen sıcaklık
aralıklarında (0 ~ 40°C) kullanın.
 Kullanmadığınız zamanlarda ürünü temiz ve kuru bir yerde
0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın
 Maksimum güç değeri olan 10 A veya 2600 W’u geçmeyin.
 Ses kontrollü akıllı prizin üzerini örtmeyin. Örtünün altında
ısı birikimi olur. Yangın tehlikesi vardır.
 Cihazların, sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
 Akıllı prizlere ıslak elle dokunmayın.
 Cihazların sadece içeride kullanıldığından emin olun. Bu
cihazlar, dış mekanda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır
ve hasar görebilir.
 ednet ses kontrollü akıllı prizi, kolay erişilebilir olan bir
duvar prizine takın.
 ednet ses kontrollü akıllı prizi, Wi-Fi yönlendiricinizin
menzili içerisine konumlandırın ve akıllı priz ile yönlendirici
arasında, Wi-Fi sinyalini engelleyebilecek engellerin
bulunmadığından emin olun.
 Cihazları, parazit üreten elektrikli ve diğer HF cihazlardan
(mikrodalga fırınlar, cep telefonları vb.) koruyun.
 ednet ses kontrollü akıllı prizi kesinlikle kendiniz onarmaya
çalışmayın. Onarım ve bakım işleri uzmanlar tarafından
gerçekleştirilmelidir. Üniteleri hasarlara karşı düzenli olarak
kontrol edin. Gövdesinde bariz hasar mevcutsa akıllı prizleri
kullanmayın.

 Sorun yaşamanız durumunda müşteri hizmetlerimizle
iletişime geçin.
 Akıllı priz bağlantısını kesmek için elektrik şebekesinden
ayırın.
 Akıllı prizlerin temizlenmesi gerekiyorsa elektrik
şebekesinden ayırarak kuru bir bezle silin.

Kişisel Bilgiler


Uygulama içerisinde bulunan Smart Life Platform’un gizlilik
politikasını okuyarak kabul edin.



Yetkili olmayan erişimlerden korumak için Smart Life
hesabınıza ilişkin yüksek güvenlik derecesine sahip bir parola
seçin.



Parola, en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır; büyük ve küçük
harfler ile sayısal karakterler kullanmanızı öneririz.

Gizlilik Politikası

Kabul Etmiyorum

Kabul Ediyorum

Kutunun içindekiler

84334 (tekli paket)
1 x ednet ses kontrollü akıllı priz
Hızlı Kurulum Kılavuzu

84336 (ikili paket)
2 x ednet ses kontrollü akıllı priz
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Karmaşık ağ ayarları olmadan hızlı ve kolayca sorunsuz çalışabilecek
ednet ses kontrollü akıllı prizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Donanım Açıklaması
Açma/kapatma:
Fonksiyon düğmesi
Yeşil LED: Ağ durumu

Açma/kapama tuşu

Kırmızı LED: Anahtar
Durumu

LED ışık

1. Smart Life Kullanıcı Hesabı Oluşturma
1.

ednet ses kontrollü akıllı prizi kullanmak için bir kullanıcı
hesabı oluşturmanız gereklidir. Oluşturma ve kontrol
işlemlerini, Android 4.4.2 ve üzeri veya iOS 8 ve üzeri bir
sisteme sahip akıllı telefonunuzdan/tabletinizden
yapabilirsiniz.

1.1 Akıllı Telefonunuzla veya tabletinizle bir kullanıcı
hesabı oluşturun
Bir Apple® iOS cihazınız varsa “Smart Life” uygulamasını Apple App
Store®’da bulabilirsiniz. Google Android OS sistemine sahip akıllı
telefon veya tabletler için “Smart Life” uygulamasını Google™ Play
Store’da bulabilirsiniz.
İlgili App Stores®'un arama alanına “Smart Life” yazın.

Apple App Store®

Google™ Play

Arama sonuçlarında “Smart Life” uygulaması, bu
simge ile işaretlenir.
Ardından lütfen uygulamayı mobil cihazınıza indirerek yükleyin.
Uygulamayı indirip yüklemek için aşağıdaki QR kodunu da
taratabilirsiniz.

Apple App Store

Google Play

Uygulamayı başlatın, oturum açma sayfasına gireceksiniz. Yeni
kullanıcı için lütfen “Register” ile hesabınızı oluşturun.
Smart Life ile yeni bir
hesap oluşturun
“Register” düğmesine
tıklayın.

1. Lütfen oturum açma
hesabınız olacak e-posta
adresinizi veya telefon
numaranızı girin.
2. Hizmet Anlaşması ve
Gizlilik Politikasını kabul
edin.
3. “Continue” düğmesine
basın e-posta veya SMS ile
bir doğrulama kodu
alacaksınız. Anında e-posta
veya SMS alacaksınız. Epostayı almadıysanız lütfen
Gereksiz E-Posta
klasörünüzü kontrol edin.
SMS almadıysanız lütfen
kayıtlı telefon numaranızı
kontrol edin.
4. Doğrulama kodunu girin.
5. Unutmayacağınız bir parola
oluşturun. (Alfabe
karakterleri ve sayısal
karakterler desteklenir).
Lütfen rahat şekilde seçebileceğiniz bir ad girin (ör. ev.) İsteğe bağlı
olarak konumu veya prizinizin hangi odada kullanılacağını da
seçebilirsiniz.

2. Akıllı prizi, Wi-Fi’nize bağlayın
Akıllı telefon/tablet ile
Lütfen ednet ses kontrollü akıllı
prizi bir duvar prizine takın. Yeşil
LED hızlı şekilde yanıp sönmeye
başlayana kadar akıllı prizin
üzerinde bulunan
açma/kapatma düğmesine 5
saniye süreyle basın.

1
Ednet ses kontrollü akıllı prizinizi
WiFi’nize bağlamak için lütfen
uygulamada “+” simgesine veya
“Add Device” düğmesine
dokunun ve uygulamadaki
yönergeleri takip edin. (1)

Başlamak için lütfen “Electrical
Outlet” öğesini seçin. (2)

LED ışığın hızlı şekilde yanıp
söndüğünü onaylayın. (3)

2

3

WiFi´nizin SSID’si
bağlanılmak üzere
görüntülenir. Lütfen akıllı
cihazınızın, 2,4 GHz WiFi
ağınıza bağlı olduğundan
emin olun. 5 GHz WiFi
ağları desteklenmez.
Lütfen evinizdeki
yönlendiricinizin/AP’nizin
parolasını girin. (4)

4

ednet ses kontrollü akıllı priz,
WiFi ağınıza bağlanıyor. (5)

5
Akıllı prizin başarıyla bağlanmasının ardından priz, yeniden
adlandırılabilir.

Amazon Alexa veya Google
Home gibi bir ses kontrollü
sistemle kullanmak için akıllı
prize, tanınabilir bir ad verin,
ör. Yatak odası ışığı. (6)
Prizi yeniden adlandırdıktan
sonra değişiklikleri göndermek
için “Save” ve “Done”
düğmesine basın.

6

Cihazın sayfasına
bağlanacaksınız. (7)

7

Şimdi akıllı
telefonunuzda/tabletinizdeki
Smart Life uygulamasında
Açma/Kapatma düğmesine
basarak akıllı prizin çalışmasını
test edebilirsiniz. Düğmeye
bastıktan sonra akıllı prizden
gelen bir tıklama sesi
duyacaksınız. Akıllı priz
üzerindeki LED, cihazın
durumunu gösterecektir.

3. Akıllı priz, Amazon Alexa/Google Assistant ile
nasıl bağlanır
Cihaz sayfasındaki üç nokta
simgesine basarak cihaz
yapılandırma sayfasına
gireceksiniz. (1)
Üçüncü Taraf kontrolüyle
ednet ses kontrollü akıllı
priz, Amazon Alexa veya
Google Assistant ile
bağlanabilir.

1

Lütfen “senkronize etmek
istediğiniz sistem” i seçin . (2)
Ednet ses kontrollü akıllı
prizin, seçilen sistemle nasıl
bağlanılacağıyla ilgili
yönergeleri okuyun. (3/4)

2

3

4

4. Akıllı priz, Amazon Alexa ile nasıl bağlanır

Lütfen akıllı
telefonunuzda/tabletinizd
e “Amazon Alexa”
uygulamasını açın,
Amazon Alexa hesabınıza
girerek menü listesinden
“Skills” öğesini seçin. (1)

1

Lütfen arama alanına
“Smart Life” yazın ve
listeden Smart Life
becerisini seçin. (2)

2

Lütfen Smart Life
becerisini etkinleştirin ve
hesap bağlamayla devam
edin. (3)

3

Hesap bağlamayı
etkinleştirmek için lütfen
Smart Life uygulaması hesap
bilgilerinizi girerek “Link
Now” düğmesine basın. (4)

4

Şimdi lütfen cihazlarınızı
internet üzerinden kontrol
etmesi için “Authorize”
düğmesine basarak Amazon
Alexa’ya yetki verin. (5)

5

Başarılı bir bağlantının
ardından Amazon Alexa
uygulaması, akıllı ev
cihazlarınızı bulur. (6)

6

Bağlı cihazlarınızı araması için
lütfen “Discover” düğmesine
basın. (7)

7

Alexa şimdi cihazlarınızı
buluyor... (8)

8

Cihazlarınız başarılı şekilde
bulunduktan sonra cihazlar,
Smart Home menüsünde
listelenir. Şimdi ednet ses
kontrollü akıllı prizinizi
Amazon Alexa üzerinden
kontrol etmeye
başlayabilirsiniz.
Sadece Alexa’dan (örneğin)
oturma odanızın ışığını
açmasını isteyin. (9)

9

5. Akıllı priz, Google Home ile nasıl bağlanır

Lütfen akıllı
telefonunuzda/tabletinizde
“Google Home” uygulamasını
açın, Google Home
hesabınıza girerek menü
listesinden “Home control”
öğesini seçin. (1)

1

ednet ses kontrollü akıllı prizi
eklemek için “+” simgesine
basın. (2)

2

Smart Life’ı arayın ve
Smart Life çalışmasını
ekleyin. (3)

3

Hesap bağlamayı
etkinleştirmek için lütfen
Smart Life uygulaması hesap
bilgilerinizi girerek “Link
Now” düğmesine basın. (4)

4

Şimdi lütfen cihazlarınızı
internet üzerinden kontrol
etmesi için “Authorize”
düğmesine basarak Google
Home’a yetki verin. (5)

5

Başarılı bir bağlantının
ardından Google Home
uygulaması, akıllı ev
cihazlarınızı bulur. (6)

6

Cihazınız görüntülenir, adını
düzenleyebilir ve bir oda
atayabilirsiniz. (7)

7

Şimdi ednet ses kontrollü
akıllı prizinizi Google Home
üzerinden kontrol etmeye
başlayabilirsiniz.
Sadece Google Home’dan
(örneğin) oturma odanızın
ışığını açmasını isteyin. (9)

8

Donanım Açıklaması
1.Açma/kapatma:
Akıllı prizlerin
açma/kapatma
düğmelerine kısa süreli
basın.

Açma/kapama tuşu
LED ışık

2.Sıfırla:
Uygulama yapılandırma
işlemini başlatmak için yeşil
LED yanıp sönene kadar
akıllı prizlerin
açma/kapatma düğmesine
uzun süreli (5 saniye) basın.

Yeşil LED:
Hızlı yanıp sönüyor:
Uygulamam
yapılandırma modu
başlatıldı.
Kapalı: Ağ bağlantısı
yok
Yanıyor: Ağa
bağlanıldı
Kırmızı LED:
Yanıyor: Akıllı priz
açıldı
Kapalı: Akıllı priz
kapandı
Teknik Açıklama
Frekans aralığı:
İletim Gücü:
Yazılım Versiyonu:

2412 – 2472 MHz
15,3 dbm (maks.)
E2S_P1.0

Ticari Markalar
ednet, ASSMANN Electronic GmbH firmasının tescilli ticari markasıdır.
Apple, Apple App Store Apple Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.
Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar, Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin
ticari markalarıdır.
Android, Google, Google Home ve Google play, Google Inc.’in tescilli ticari
markalarıdır.
AVM Fritz!Box AVM Computersysteme Vertriebs GMBH şirketinin bir tescilli
markasıdır.
Telekom Speedport Deutsche Telekom AG şirketinin bir tescilli markasıdır.
Hızlı kurulum kılavuzunun diğer dillerdeki versiyonu için dokümanları indirmek üzere
lütfen web sitemizi https://www.ednet-europe.eu/en/ ziyaret edin.

Not:
Burada belirtilmeyen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır.
Bu kılavuzda bahsi geçen ticari markalar veya ticari isimler çalışma adımlarını
açıklamak için kullanılmıştır ve serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Tüm
durumlarda ilgili hak sahiplerinin mülkiyeti altındadırlar.
ASSMANN Electronic GmbH burada Uygunluk Beyanının gönderim içeriğinin bir parçası
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse üreticinin aşağıda bulunan adresinden
posta yoluyla isteyebilirsiniz.
Uyarı:
Bu cihaz B sınıfı bir üründür. Bu cihaz, yaşam alanlarında bazı radyo parazitlerine
neden olabilir. Bu durumda kullanıcıdan paraziti önlemek üzere uygun önlemleri
alması istenebilir.
www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

