
Mini Smart Wi-fi konnektor,
Energiafigyeléssel

Tapo P115



Ez az útmutató röviden bemutatja a Mini Smart Wi-Fi csatlakozót és a Tapo
alkalmazást, valamint a szabályozási információkat.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Tapo szolgáltatásai modellenként és
szoftververziónként eltérőek lehetnek. A Tapo elérhetősége régiónként is
változhat. Az útmutatóban található összes kép, lépés és leírás csak példa, és
nem feltétlenül tükrözi az Ön tényleges Tapo-élményét.

Bevezetés

A Tapo P115 Mini Smart Wi-Fi Plug egy kompakt otthoni eszköz, amely a
tipikus fali aljzatot vezérelhető, testreszabható és többfunkciós aljzattá
változtatja, amely lehetővé teszi a lámpák és háztartási elektronikai eszközök
könnyű vezérlését a Tapo alkalmazáson keresztül, bárhol is van.
• Energiafigyelés – Elemezze a csatlakoztatott eszköz valós idejű és korábbi
energiafelhasználását.
• Távirányító – A Tapo alkalmazáson keresztül azonnal be- és kikapcsolhatja a
csatlakoztatott eszközöket, bárhol is van.
• Ütemezés - Előre beállított ütemezés az eszközök automatikus kezeléséhez.
• Időzítő – Hozzon létre egy visszaszámlálót a csatlakoztatott elektronikához.
• Hangvezérlés – Kezelje intelligens csatlakozóját hangutasításokkal az
Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével.
• Távolléti mód – Automatikusan be- és kikapcsolja az eszközöket különböző
időpontokban, hogy azt a látszatot keltse, mintha valaki otthon lenne.
• Kompakt kialakítás - Mini méretű, hogy elkerülje a szomszédos aljzatok
blokkolását.
• Egyszerű beállítás és használat – Nincs szükség hubra, gyorsan beállítható és
egyszerűen kezelhető az ingyenes alkalmazáson keresztül.
• Eszközmegosztás – Könnyen megoszthatja a felügyeleti engedélyeket
családja minden tagjával.
• Lángálló* – A PC égésgátló anyagok segítenek minimalizálni az égésveszélyt.
*V-0 (UL94) égésgátló anyagokból készült.



Megjelenés

A Tapo P115 Mini Smart Wi-Fi csatlakozó egy intelligens aljzattal,
bekapcsológombbal és rendszer LED-del rendelkezik. Lásd alább a
magyarázatokat.

Smart Socket: Csatlakoztassa eszközét, és vezérelje a Tapo alkalmazásból a telefonján/táblagépén.

Bekapcsológomb:
• Nyomja meg egyszer: Be vagy kikapcsolja az intelligens csatlakozót.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig:
Visszaállítja a Wi-Fi beállításokat, de megtartja a meglévő beállítást.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig:
Visszaállítja az intelligens csatlakozót a gyári alapértelmezett beállításokra, és engedélyezze újra a beállítási módot.
Rendszer LED

• Folyamatos kék: csatlakozik a szerverhez és megfelelően működik

• Folyamatos rózsaszín: csatlakozik Wi-Fi-hez; offline módban

• Folyamatos piros: Nincs kapcsolat a Wi-Fi-vel

• Villogó rózsaszín és kék: készen áll a beállításra

• Villogó rózsaszín: Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
• Villogó kék: Reset; frissítés alatt áll; Az FFS beállítása folyamatban

Beállítások

Kövesse az alábbi lépéseket az intelligens csatlakozó beállításához a Tapo
alkalmazáson keresztül.

1. lépés: Töltse le a Tapo alkalmazást
Ez lehetséges az App Store-ból vagy Google Playen, vagy a lenti QR-kód
beolvasásával.

2. lépés: Jelentkezzen be
Nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be TP-Link azonosítójával.
Ha nincs fiókja, először hozzon létre egyet.

3. lépés: Adja hozzá az eszközt
Érintse meg a gombot a Tapo alkalmazásban,
és válassza ki a dugókat, majd válassza ki a
modellt. Kövesse a utasításokat a Tapo
alkalmazásban a beállítás befejezéséhez.



Beállítás az Amazon frusztrációmentes beállítással

Mi az az Amazon frusztrációmentes beállítás?
Az Amazon Frusztrációmentes Setup segítségével kevesebb lépésben
csatlakozhat és állíthat be Tapo okoseszközöket anélkül, hogy emlékeznie
kellene és újra be kellene írnia Wi-Fi jelszavát az egyes eszközökön.
A funkció használatához erősítse meg a következőket:
● Az új Tapo eszköz támogatja az Amazon FFS-t (az Amazon Frustration-Free
Setup rövidítése).
● Amazon FFS-kompatibilis Alexa eszközzel vagy útválasztóval rendelkezik.
● Az Alexa echo használatával elmentette Wi-Fi-adatait az Amazon-ba.
● Tapo eszköze és útválasztója ugyanazon a hálózaton van, mint az Alexa
echo.

LED jelzések az Amazon frusztrációmentes beállítás során

LED állapota:
Villogó rózsaszín és kék - Beállításra kész
Villogó kék - FFS-beállítás folyamatban
Folyamatos kék - Megfelelően működik

Ha a LED hosszú idő után nem vált folyamatosan kékre, megpróbálhatja
manuálisan hozzáadni a Tapo eszközt. (Nyissa meg a Tapo alkalmazást, érintse
meg a + gombot az oldalon, válassza ki az eszköz modelljét, és kövesse az
alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.)

Az Amazon frusztrációmentes beállítás használata Tapo eszközökkel

1.Nyissa meg az Amazon Alexa alkalmazást. Ezután koppintson a Továbbiak
elemre, és válassza a Készségek és Játékok elemet.



2. Írja be a Tapo szót a keresősávba, és válassza a Tapo lehetőséget.

3. Érintse meg a HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE gombot.

4. Jelentkezzen be a Tapo eszközéhez kötött TP-Link azonosítójával, majd
érintse meg az Engedélyezés gombot. Sikeres engedélyezés után megjelenik a
Tapo sikeresen összekapcsolva üzenet.



5. Csatlakoztassa Tapo készülékét, és a beállítás két percen belül
automatikusan befejeződik.
További Tapo-eszközök beállításához egyszerűen csatlakoztassa, és élvezze!
Kész!

Ha ez az eszköz megjelenik a Tapo alkalmazás kezdőlapján, az azt jelzi, hogy
az eszközt sikeresen társították az Ön Amazon-fiókjához, és automatikusan
csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz.
Ha ez az eszköz nem jelenik meg a Tapo alkalmazás kezdőlapján, próbálja
meg manuálisan beállítani. (Érintse meg a + gombot az oldalon, válassza ki az
eszköz modelljét, majd kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás
befejezéséhez.)

Alapvető eszközvezérlés

Az intelligens csatlakozó sikeres beállítása után megjelenik a Tapo alkalmazás
kezdőlapja. Itt megtekintheti az összes hozzáadott eszköz állapotát, és
kezelheti őket. A vezérléshez és kezeléshez érintse meg az eszközt.

Kezdőlap
Bármikor, bárhol be- és kikapcsolhatja a csatlakozót, és megérintheti a
csatlakozókártyát, hogy belépjen az állapotoldalra.

Eszközállapot oldal
Egyetlen érintéssel be- és kikapcsolhatja a csatlakozót, személyre szabhatja az
Ütemezést, engedélyezheti a Távolléti módot, beállíthat időzítőt stb.



Eszközbeállítások oldal
Érintse meg az Eszközbeállítások oldalt a megtekintéséhez. Szerkesztheti az
alapinformációkat, vezérelheti a LED-et, frissítheti a firmware-t stb.

Konfigurálja az intelligens csatlakozót

Az ütemezés, a távolléti mód, az időzítő, az energiafelhasználás figyelésével és
egyebekkel konfigurálhatja okoskonnektorát.

Ütemezés beállítása
Érintse meg a napár ikont az aljzat ütemezésének beállításához, amely
automatikusan be-/kikapcsol a napi rutin egyszerűsítése érdekében.

Távollét mód beállítása
Érintse meg az Away Mode ikont a Távolléti mód előre beállításához, állítsa be
a kezdési és befejezési időpontot, majd a dugó véletlenszerűen be- és
kikapcsolódik ebben az időszakban.

Időzítő beállítása
Érintse meg az időzítő beállításához, majd a konnektor automatikusan be-
/kikapcsol az időzítő lejárta után.



Ellenőrizze az energiahasználatot és az üzemidőt
Csúsztassa felfelé, hogy ellenőrizze a csatlakozója mai vagy az elmúlt 30 nap
energiahasználatát és üzemidejét.

Intelligens műveletek

Az intelligens műveletek automatizálják az ismétlődő feladatokat, lehetővé
téve, hogy a lehető legkönnyebben vészelje át az unalmat. Állítson be mindent
egyszer, hogy soha többé ne kelljen aggódnia miatta. Az Intelligens
műveletekkel egy pillanat alatt ilyen szintű intelligenciát biztosít otthonának. A
parancsikon segítségével egyetlen érintéssel hajthat végre egy műveletet. Az
automatizálás lehetővé teszi a feladatok egy meghatározott időpontban
történő végrehajtását.

Például: Az intelligens csatlakozóhoz csatlakoztatott lámpa 19 órakor világít.
1. lehetőség: Szerkessze a kiemelt műveletek alapján
1. Lépjen az Intelligens műveletek oldalra, és látni fogja a
Kiemelt műveletek (parancsikon vagy automatizálás).
2. Érintsen meg egy kiemelt műveletet. Érintse meg a SZERKESZTÉS gombot a
beállítások szükség szerinti módosításához, az ALKALMAZÁS gombot pedig a
módosítások mentéséhez.



2. lehetőség: Saját műveletek létrehozása
1. Nyissa meg a Saját műveletek oldalt. Érintse meg a + gombot a jobb felső
sarokban egy intelligens művelet hozzáadásához.

2.Nevezze el az új műveletet. Érintse meg a + elemet a feltételek (Mikor),
például az aktiválási idő hozzáadásához, és érintse meg a + gombot feladatok
hozzáadásához (Akkor), például az intelligens csatlakozó bekapcsolásához.ű

3. A művelet létrehozásakor késleltetheti is a műveletet meghatározott időre.
Érintse meg a Kész gombot az összes beállítás mentéséhez.

Ha 2-nél több feltétel van hozzáadva, eldöntheti, hogy mikor hajtsa végre a
műveletet. Koppintson a Ha bármely feltétel teljesül elemre, és válassza a
„Bármely feltétel teljesül” (Any condition is Met) vagy az „Minden feltétel
teljesül” (All conditions are Met) lehetőséget.



Ossza meg intelligens csatlakozóját
Meghívhatja családtagjait, hogy közösen kezeljék Tapo eszközeit, ha megadják
a TP-Link azonosítót (e-mail), amellyel meg kívánják osztani az eszközöket.

1. módszer
A kezdőlapon nyomja meg hosszan a csatlakozókártyát és koppintson a
Megosztás elemre.



2. módszer
Lépjen az Eszközállapot oldalra, csúsztasson felfelé, és koppintson az
Eszközmegosztás elemre.

3. módszer
Lépjen a Saját oldalráa, és koppintson az Eszközmegosztás elemre a
megosztott eszközök és a mások által megosztott eszközök megtekintéséhez.



Harmadik féltől származó szolgáltatások
Irányítsd okoseszközeidet harmadik fél szolgáltatásaival, beleértve a
hangvezérlést is. Egyszerű hangutasításokkal szabadítsa fel kezét, és vezérelje
eszközeit az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével.

Válassza a Hozzáadás Sirihez lehetőséget. Kövesse az alkalmazás utasításait
egy új, egyéni parancsikon létrehozásához az iPhone vagy iPad Shortcuts
alkalmazással, és használja a Sirit az eszközök vezérléséhez.



Hitelesítés

CE jelölés figyelmeztetés
Ez egy B osztályú termék. Otthoni környezetben ez a termék
rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak megfelelő
intézkedéseket kell tennie.

MŰKÖDÉSI FREKVENCIA (a maximális sugárzott teljesítmény)
2400 MHz -2483,5 MHz (20 dBm)

EU megfelelőségi nyilatkozat
A TP-Link ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU,
2009/125/EK, 2011 /65/EU és (EU) 2015/863 irányelvek alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat a
https://www.tapo.com/en/support/ce/ címen található.

RF expozíciós információ
Ez az eszköz megfelel az EU követelményeinek (2014/53/EU, 3.1a. cikk) a
lakosság elektromágneses tereknek való kitettségének korlátozására
vonatkozóan egészségvédelem céljából.

A készülék megfelel a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha a készüléket a testétől
20 cm-re használják.

Beltéri használatra korlátozva.

Biztonsági információk

• Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
• Ne kísérelje meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
• Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök
használata nem engedélyezett.
• Az aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készülékek nem használhatók olyan helyeken, ahol a hőmérséklet
alacsonyabb lehet, mint a tényleges helyiségviszonyok, például fűtetlen
raktárakban vagy garázsokban.
• Átmenő készülékeknél csatlakoztassa az elosztókat a készülékek integrált
elektromos aljzataiba, de az azonos vagy más típusú készülékeket normál
használat során nem szabad egymásra rakni.
• Csak beltéri használatra.



• Ne terhelje túl a konnektorokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

• Teljesen dugja be a terméket a konnektorba. Ennek elmulasztása áramütést
és/vagy túlzott hőt okozhat, ami tüzet okozhat.
• Rendszeresen távolítsa el a port stb. a termékről úgy, hogy húzza ki a
konnektorból, és törölje le SZÁRAZ ronggyal. A felgyülemlett por szigetelési
hibát okozhat, ami tüzet okozhat.
• Húzza ki a konnektorból, ha füstöt bocsát ki, szokatlan szaga van vagy
szokatlan zajt ad.
• Ne használja a terméket, ha a burkolata eltört. Áramütés veszélye.
• Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
• Ne helyezze automatikusan vezérelt eszközök, például tűzjelzők közelébe. A
termék által kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök meghibásodását
okozhatják, ami balesethez vezethet.
• Ne használja ezt a terméket üzemanyagtöltő állomáson.
• Vegye figyelembe a vezeték nélküli termékek üzemanyagraktárban, vegyi
üzemben vagy robbantási műveletek alatti használatára vonatkozó
korlátozásokat.
• Ne használjon folyadékot a termék tisztításához. Csak száraz ruhát
használjon.
• Soha ne helyezzen fémtárgyakat a termék belsejébe. Ha fémtárgy kerül a
termékbe, kapcsolja ki a megszakítót, és forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
• Ügyeljen a következők csatlakoztatására: főzőkészülékek, vasalók, egyéb
nagy mennyiségű hőt termelő készülékek. Fennáll a tűz, égési sérülés vagy
sérülés veszélye. – elektromos kéziszerszámok, elektromos gépek vagy egyéb
olyan eszközök, amelyek sérülést okozhatnak, ezért közvetlen gondos
megfigyelés mellett kell használni. – fűtő- vagy hűtőberendezések vagy
bármilyen típusú készülék, amely egészségi kockázatot jelenthet, különösen az
idősek vagy a gyermekek számára.
• Ezt a terméket nem orvosi ellátásra szánták. Konzultáljon bármely személyes
orvosi eszköz, például szívritmus-szabályozó vagy hallókészülék gyártójával
annak megállapítása érdekében, hogy megfelelően árnyékoltak-e a külső RF
(rádiófrekvenciás) energiával szemben.
• Ne használja ezt a terméket egészségügyi intézményekben. Előfordulhat,
hogy a kórházak vagy egészségügyi intézmények olyan berendezéseket
használnak, amelyek érzékenyek lehetnek a külső rádiófrekvenciás energiára.
• Ne használja ezt a terméket víz közelében, például fürdőkád, mosogatótál,
konyhai mosogató vagy mosókád közelében, nedves pincében vagy
úszómedence közelében.
• A terméket túlzott füsttől, portól, magas hőmérséklettől és vibrációtól
mentesen kell tartani.
• Ezt a terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek.



• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére.
• Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
• A terméket tartsa távol hőforrásoktól, például radiátoroktól, tűzhelyektől stb.
– nem szabad olyan helyiségben elhelyezni, ahol a hőmérséklet 0 foknál
alacsonyabb vagy 40 foknál magasabb. A nedves pincéket is kerülni kell.
• Ez a termék interferálhat más elektronikus termékekkel, például TV-vel,
rádióval, személyi számítógéppel, telefonnal vagy más vezeték nélküli
eszközzel.

• Üzemi hőmérséklet: 0℃-40℃, 0℃-35℃ (EU-s verzióhoz)
• Üzemi páratartalom: 10%-90%RH, nem kondenzál
• Tárolási páratartalom: 5%-90%RH, nem kondenzál
• Micro-gap konstrukció / mikroleválasztó funkciókapcsolót használnak. Az
áramellátás csak akkor kapcsol ki teljesen, ha a dugót kihúzta a Tapo
intelligens aljzatból. Az integrált kapcsoló automatikus működési típusa:
Mikro-lekapcsolás (1.B típus), Micro-gap konstrukció (UK változathoz).

• Támogatott terhelési típus:
100~240V ac, 50/60Hz, max 16A Ellenállásos terhelés;
A kapcsoló felépítése: Micro-gap kapcsoló (μ)
Kérjük, olvassa el és kövesse a fenti biztonsági tudnivalókat a készülék
használatakor. Nem tudjuk garantálni, hogy a készülék nem rendeltetésszerű
használatából eredő baleset vagy kár nem következik be. Kérjük, használja ezt
a terméket óvatosan, saját felelősségére.

A termék címkéjén található szimbólumok magyarázata
Szimbólum magyarázat

AC feszültség

Csak beltéri használatra

Vigyázat

Kezelési kézikönyv

μ Mikrorés / mikro-leválasztó szerkezetű kapcsoló



ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Ezen a terméken az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
(WEEE) szelektív válogatás szimbóluma látható. Ez azt jelenti, hogy ezt a
terméket a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően kell kezelni annak
érdekében, hogy újrahasznosítható vagy szétszerelhető legyen a környezetre
gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.
A felhasználó választhat, hogy termékét egy illetékes újrahasznosító
szervezetnek vagy a kiskereskedőnek adja át, amikor új elektromos vagy
elektronikus berendezést vásárol.


