
JAK SPÁROVAT NPANEL S APLIKACÍ EWELINK? 

Spárujte s aplikací eWeLink přes Bluetooth. 

1. Dlouhým stisknutím libovolného tlačítka na NPanel po dobu 5 sekund vstoupíte do režimu 

párování. Spusťte aplikaci eWeLink. Klepněte na ikonu „+“ ve spodní části Aplikace>>Rychlé 

párování>>Zkontrolujte „Indikátor bliká správně“>>Další. 

 

2. Počkejte, až aplikace objeví NPanel>>Klepněte na „Připojit“>>Vyberte WiFi, poté zadejte 

„SSID“ a „heslo“ a uložte. 



 

3. Počkejte několik sekund, dokud nenajdete název zařízení NPanel >> Hotovo. Nyní jste 

úspěšně spárovali NPanel a eWeLink. 



 

JAK AKTIVOVAT CHYTROU SCÉNU NA NPANEL? 
1. Vytvořte chytrou scénu v aplikaci. Pokud například teplota dosáhne 26℃, BASICR3 se 

automaticky zapne. 

2. Klepněte na „Scene“. Chcete-li vytvořit „Podmínku“, klepněte na Přidat>>Klepněte na ikonu 

„+“ na Přidat>>Vyberte „Klepnutím proveďte“>>Vyberte „NSPanel“>>Temp>>Zadejte 

„26“>>Uložit. Chcete-li vytvořit „Akci“, klepněte na ikonu „+“ na Přidat>> Vyberte „Chytré 

zařízení“>>Vyberte „BASICR3“>>Klepněte na „ZAPNUTO“ a „Uložit“>> Pokračujte na „Uložit“. 

*Dvě tlačítka můžete nastavit jako podmínku pro aktivaci chytré scény 





 



3. Otevřete NPanel na eWeLink>>Klepněte na „…“ v pravém horním rohu>>Vyberte 

„Widgety“>>Přejděte na „…“ v pravém horním rohu>>Vyberte „Přidat widgety“>>Vyberte 

vytvořenou scénu >>Uložit. 



 

4. Nyní můžete scénu na NPanel aktivovat jediným klepnutím. 



 

JAK AKTIVOVAT SKUPINU NA NPANEL? 

Vytvořte skupinu v aplikaci. Jedním klepnutím například aktivujete skupinu pro 

zapnutí BASICR3 , BASICR2 a RFR2 . 

1. Přejděte na BASICR3 na eWeLink>> Klepněte na „…“ v pravém horním rohu>>Vytvořit 

skupinu>>Vyberte BASICR3, BASICR32 a RFR2>>Uložit. 

https://itead.cc/product/sonoff-basicr3-wifi-diy-smart-switch/
https://itead.cc/product/sonoff-basicr2/
https://itead.cc/product/sonoff-rf/


 

2. Otevřete NPanel na eWeLink>>Klepněte na „…“ v pravém horním rohu>>Vyberte 

„Widgety“>>Přejděte na „…“ v pravém horním rohu>>Vyberte „Přidat widgety“>>Vyberte 

vytvořenou skupinu >>Uložit. 



 

3. Nyní můžete aktivovat skupinu zařízení na NPanel jediným klepnutím. 



 

JAK OVLÁDAT JEDNO ZAŘÍZENÍ SONOFF NA NPANEL? 
1. Spárujte jej s eWeLink. 

2. Přidejte jej na NSPanel prostřednictvím Přidání „Widgetu“. Podívejte se na způsob přidávání 

scény nebo skupiny. Poté můžete zařízení na NPanel zapnout nebo vypnout jediným 

klepnutím. 

KONEČNÉ NASTAVENÍ, KTERÉ MUSÍTE UDĚLAT NA 

NPANEL 

Nyní, pokud je již vše hotovo, stačí posouvat obrazovku pro přístup k chytrému ovládání 

vašeho domova na panelu. Posouváním obrazovky dolů můžete upravit jas obrazovky, po 

určitou dobu ji ponechat v režimu spánku pro úsporu energie a změnit orientaci obrazovky 

podle montáže na stěnu (pouze typ USA). Z hlavního rozhraní se zobrazením teploty, počasí 

a data můžete rolovat doleva a přepnout na ovládací panel pro jednotlivá zařízení, 

seskupená zařízení a chytrou scénu. 



 


