
 
 
 

 

 

Simlife PST-S1R: releu universal de comutare Wi-Fi + RF  

 

Ghidul utilizatorului 

 

 

 

 

 

 

  

Reglementare de siguranță 

Pericol de electrocutare: Utilizarea necorespunzătoare a 

echipamentului electric poate cauza vătămări corporale sau 

daune materiale. Dacă nu sunteți sigur cu privire la vreun 

punct din acest ghid, vă rugăm să solicitați ajutor de la un 

specialist. 

Scoaterea capacului dispozitivului în timp ce este sub 

tensiune este periculoasă.  

Conținutul cutiei: 1 releu comutator Wi-Fi + RF, 1 manual de 

utilizare  

Operarea produsului: 

Releul de comutare poate fi comutat în 3 moduri diferite: 

1; cu butonul negru de pe întrerupător. 

2; cu telecomanda/comutatorul RF433 asociat 

comutatorului 

3; cu aplicația Smart Life care rulează pe un dispozitiv 

inteligent (iOS, Android) 

 

Comutatorul comunică cu aplicația care rulează pe server 

prin routerul Wi-Fi asociat. Dispozitivul inteligent comunică 

cu comutatorul prin intermediul unui server. 

Caracteristici tehnice: 

Model: PST-S1R 

Functii: 
telecomandă, sincronizare, 
întârziere, control vocal 

Cabluri necesare pentru 
conectare: 

faza, zero 

Tensiune de operare: AC 90V-250V 50/60 Hz 

Curent nominal: max 10A 

Gama de putere: max 2200W 

Număr de 
comutatoare/canale: 

1 

Tip conexiune wireless: 
IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-
Fi) + RF433 MHz 

Dispozitive RF conectate: Max 15 bucati 

Consumul de energie: ≤0,3W/h 

Interval de temperatură 
ambientală: 

0ᵒC-70ᵒC 

Durata de viata mecanica: min. 100.000 de conexiuni 

Material acoperire: ABS ignifug 

Mărimea: 86*38*22mm 

Greutate: 122g 

Aplicatie mobila: Smart Life (Android/iOS) 

Servicii suportate: 
Amazon Alexa, Google Home, 
Home Assistant, IFTTT 

Certificate de calitate: CE, RoHS, FCC 

Culori disponibile: alb 

Garanție: 1 an 

 

Avertizare 
Înainte de conectare, vă rugăm să vă asigurați că sursa de 
alimentare este complet oprită. 

 



 
 
 

 

Instalare 

cometariu  

•  Înainte de conectare, citiți cu atenție și înțelegeți 

acest manual de utilizare. Nerespectarea acestui lucru poate 

duce la un accident sau deteriorarea produsului. 

• Înainte de conectare, asigurați-vă că produsul 

îndeplinește condițiile necesare pentru aplicare. 

• Asigurați-vă că sursa de alimentare este complet 

oprită înainte de conectare. 

• Pentru operarea dispozitivului sunt necesare o fază 

și un fir neutru. Asigurați-vă că ambele fire sunt accesibile la 

punctul de conectare. Dacă nu este disponibil, solicitați 

ajutor calificat pentru a-l conecta. 

• Culorile firelor indicate in fisa informativa au 

caracter informativ, pot diferi in realitate. 

• Asigurați-vă că aveți o conexiune Wi-Fi stabilă 

înainte de instalare. 

• În timpul instalării, asigurați-vă că firele sunt 

conectate corect și strâns.  

• Dacă nu aveți experiență în cablare, vă rugăm să 

contactați ajutorul calificat. 

• După conectare, asigurați-vă că produsul 

funcționează corect așa cum este descris în manualul de 

utilizare. 

Pasul 1 

• Opriți alimentarea circuitului și testați starea de 

oprire cu un instrument dedicat. 

Pasul 2 

• Faceți accesibile firele pe care doriți să le utilizați.. 

• Porniți sursa de alimentare a circuitului și 

identificați firele sub tensiune și neutru cu un instrument 

dedicat. 

• Opriți alimentarea circuitului și testați starea de 

oprire cu un instrument dedicat. 

Pasul 3 

• Scoateți capacul de protecție de la ambele capete 

ale comutatorului pentru a accesa bornele 

• Utilizați schema de cablare din figura următoare 

pentru a conecta electric noul întrerupător: 

 

• Închideți capacele de protecție și fixați-le folosind 

șuruburile furnizate împreună cu produsul. 

Pasul 4 

• Porniți circuitul și activați comutatorul folosind 

butonul negru. 

 

Asociați un dispozitiv cu aplicația 

Pasul 1: Porniți dispozitivul 

Pasul 2: Descărcați SmartLife (Google Play/App Store) 

 

Pasul 3: Înregistrare sau autentificare 

• Selectați „Register” (Înregistrare) pentru a crea un 

cont nou. Introdu adresa ta de email pentru a primi codul de 

verificare. Apoi setați o parolă selectând „Set Password” 

(Setare parolă). 

• Pentru un cont existent, conectați-vă selectând 

opțiunea „Log in” (Autentificare). 

Pasul 4: Sincronizați-vă dispozitivul cu aplicația dvs 

• Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la rețea. 

• Verificați dacă telefonul/tableta dvs. este conectat 

cu succes la rețeaua Wi-Fi și are o conexiune la Internet și că 

conexiunea Bluetooth este activată. 

• Notă: comutatorul acceptă numai rețeaua de 2,4 

GHz. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o rețea 5G, vă 

rugăm să deconectați-vă de la rețea și să treceți la o rețea de 

2,4 GHz. 

 

Modul de conectare EZ 

 

• Pe comutator, apăsați și mențineți apăsat butonul 

negru timp de 5 secunde până când LED-ul albastru de stare 

începe să clipească rapid. 



 
 
 

 

• În aplicație, apăsați semnul „+” (colțul din dreapta 

sus al ecranului) și selectați releul comutatorului Wi-Fi 

(Breaker Wi-Fi) din lista de dispozitive 

 
 

• Selectați rețeaua Wi-Fi pe care doriți să o utilizați și 

introduceți parola rețelei. Este important ca ambele 

dispozitive să fie conectate la aceeași rețea. Apăsați butonul 

„Next” (Următorul) 

 
 

• În fereastra următoare, apăsând butonul „Next” 
(Următorul), va apărea o casetă de dialog. Selectați opțiunea 
„blink quickly” (clipiți rapid). Aceasta va începe procesul de 
conectare. 

 
 

• După asocierea cu succes, apăsați butonul + de 

lângă numele produsului, apoi selectați opțiunea „Done” 

(Terminat). 

 

 

 

Modul de conectare AP 

Dacă conexiunea nu are succes cu modul implicit, vă rugăm 

să încercați cu modul AP (mod punct de acces). 

• Pe comutator, apăsați și mențineți apăsat butonul 

negru timp de 5 secunde până când LED-ul de stare începe 

să clipească rapid. 

• Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul negru din 

nou timp de 5 secunde până când LED-ul de stare începe să 

clipească lent. 

• În aplicație, apăsați semnul „+” (colțul din dreapta 

sus al ecranului) și selectați releul comutatorului Wi-Fi 

(Breaker Wi-Fi) din lista de dispozitive 

 
• Selectați rețeaua Wi-Fi pe care doriți să o utilizați și 

introduceți parola rețelei. Este important ca ambele 

dispozitive să fie conectate la aceeași rețea. Apăsați butonul 

„Next” (Următorul) 

 
 

• În fereastra următoare, apăsând butonul 
„Următorul”, va apărea o casetă de dialog. Selectați 
opțiunea „blink slowly” (clipiți încet). Aceasta va începe 
procesul de conectare. 



 
 
 

 

 
 

• În timpul modului de conectare AP, dispozitivul 
creează un punct fierbinte Wi-Fi autonom. Conectându-vă la 
acesta, puteți conecta dispozitivul la aplicație. Selectați „Go 
to Connect” (continuați să vă alăturați).  

 

• Reveniți la aplicație și așteptați finalizarea 

conexiunii. 

 

Gestionarea dispozitivelor în aplicație 

 

 

 

 

Conectarea unui dispozitiv la un comutator RF 

Comutatorul poate fi controlat în 3 moduri diferite cu un 

comutator RF. 

Opțiunea 1: modul momentan  

• În modul momentan, comutatorul rămâne pornit 

atâta timp cât butonul comutator RF este apăsat. 

• Apăsați comutatorul negru al produsului de 2 ori la 

rând. Apoi LED-ul de stare se aprinde continuu în roșu, ceea 

ce înseamnă că produsul este în modul de conectare RF. 

• Apăsați butonul comutatorului RF compatibil pe 

care doriți să îl asociați (de exemplu: Simplife PST E1R) 1 

dată. Apoi conexiunea este finalizată și releul comutatorului 

poate fi controlat cu comutatorul FR. 

Opțiunea 2: pornire și oprire cu modul 1 buton: 

• În modul de oprire și pornire, puteți mai întâi să 

opriți întrerupătorul și apoi să îl porniți cu 1 buton de 

comutare RF. 

• Apăsați comutatorul negru al produsului de 3 ori la 

rând. Apoi LED-ul de stare se aprinde continuu în roșu, ceea 

ce înseamnă că produsul este în modul de conectare RF. 

• Apăsați butonul comutatorului RF compatibil pe 

care doriți să îl asociați (de exemplu: Simplife PST E1R) 1 

dată. Apoi conexiunea este finalizată și releul comutatorului 

poate fi controlat cu comutatorul FR. 

Opțiunea 3: pornirea și oprirea de la un comutator separat 

• În acest mod, puteți porni dispozitivul cu 1 buton 

de comutare și puteți opri cu un alt buton de comutare. 

• Apăsați comutatorul negru al produsului de 4 ori la 

rând. Apoi LED-ul de stare se aprinde continuu în roșu, ceea 

ce înseamnă că produsul este în modul de conectare RF. 

• Apăsați butonul comutatorului RF compatibil (de 

exemplu Simplife PST E1R) pe care doriți să îl utilizați pentru 

conectare o dată.  

• Apoi apăsați butonul comutatorului pe care doriți 

să îl utilizați pentru a deconecta. Apoi conexiunea este 

finalizată și releul comutatorului poate fi controlat cu 

comutatorul FR. 

 

• Dacă doriți să asociați comutatoare RF 

suplimentare cu releul de comutare, repetați acest proces. 

Pot fi asociate maximum 15 comutatoare RF. 

 

Deconectați dispozitivul de la comutatoarele RF 

• Apăsați comutatorul negru al produsului de 8 ori la 

rând. Apoi LED-ul de stare clipește de 8 ori, ceea ce 

înseamnă că produsul este deconectat de la comutatoarele 

RF. 

1; pornire/oprire 

2; setarea unui temporizator cu 

numărătoare inversă 

3; setarea sincronizarii 

4; alte setari 

4 

1 

2 3 


