
Beskrivning
Dosbrytaren kan styras via åter�ädrande 
tryckknapp eller via App i mobil eller surfpla�a.

I Appen går det a� göra inställningar samt skapa
schemaläggningar för belysningen.

Instruk�onsmanual
Bingo

Wi-Fi Dosbrytare
JP-WIFIR

rev 3

Montering
Dosbrytaren installeras i apparatdosa, bakom
tryckknapp/doslock eller med medföljande
monteringsbygel för DIN-skena.

OBSERVERA
Installa�on av enheten skall u�öras av behörig
elinstallatör, enligt gällande lagar och regler.

Kopplingsschema

1. Stäng av strömmen innan 
installa�onsarbete påbörjas.

2. Anslut dosbrytaren enligt kopplingsschemat.

3. Montera dosbrytaren i apparatdosan alterna�vt
på medföljande bygel för DIN-skena.

4. Följ instruk�onerna för uppkoppling 
av dosbrytaren.

OBS: Håll din telefon/surfpla�a i närheten av dosbrytaren.

Styrning via tryckknapp (Push)

Snabbt tryck (<1s): av/på.

Både App och tryckknappsstyrning är möjlig.
Senaste justeringen, oavse� om det sker via
App eller tyckknapp, lagras i enheten.

Uppkoppling av dosbrytaren

Sök e�er ”Tuya Smart” i din
mobiltelefon/surfpla�a eller skanna
QR-koden för a� ladda ner Appen
från Apple store eller Google Play.

Power on the light and confirm
that the light blinks rapidly

Logga in eller registrera e� ny� konto.

Vid nyregistrering:
- Ange land/region samt e-mailadress.
- Invänta e� mail innehållande en verifika�onskod.
- Mata in verifika�onskoden.
- Välj e� lösenord för di� konto.
- Följ instruk�onerna i appen.

- Stäng av den anslutna lasten genom a� trycka 
på tryckknappen ansluten �ll S-ingången.

- Tryck ner tryckknappen 5 gånger i snabb följd och
vänta 1-3 sekunder �lls a� dosbrytaren börjar blinka 
med 2st blink per sekund.

Gör om denna procedur om enheten blinkar 
långsammare.

- Starta Appen ”Tuya Smart”.
- Klicka på ”+” i övre högra hörnet.
- Välj ”Ligh�ng” i den vänstra menyn.
- Klicka på ”Ligh�ng devices Wi-Fi”.

- Försäkra dig om a� din mobil/surfpla�a
är ansluten �ll samma Wi-Fi nätverk som
dosbrytaren ska anslutas �ll.

- Bekrä�a a� dosbrytaren piper innan
du fortsä�er �ll nästa steg.
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- Parningsprocessen tar 10-120 sekunder
beroende på nätverksförhållanden.

När parningen är klar, dyker dosbrytaren upp
i appen och du kan nu �ärrstyra den, även när 
du inte är ansluten �ll samma Wi-Fi nätverk.

- Nu kan du konfigurera och dela di� system 
med familj och vänner.
- Du kan även ansluta röstassistenter som 
Amazon Alexa och Google Assistant för a� styra
din belysning.

App styrning

Njut av Bingo dosbrytaren hemautoma�sering
och ljuskontroll, vart du än är i världen utan 
behov av gateway.

Med monteringsbygel
för DIN-skena
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Modellnamn

Nätspänning

Last

Ström (max)

Radio Wi-Fi

Dri�temperatur

Tc (max)

Radioräckvidd (max)

Dimensioner

IP-klassning

Garan�

JP-WIFIR

220-240 VAC / 50Hz

2300W (LED 250W)

10 Ampere

2.405 - 2.483GHz <20dBm

-10°C �ll +40°C

+80°C

200m fri sikt, 20m inomhus

46x46x18mm (utan bygel)

IP20

3år

Radio Standard
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC Standard
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 55015:2013 +A1:2015,
EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/AMD2:2015,
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999/AMD2:2006
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010,
EN 60669-1:2018, EN 62311:2008

RoHS Standard
2011/65/EU, (EU) 2015/863

Radio Equipment (RED)
Complies with 2014/53/EU Direc�ve

F1: Vad gör man om dosbrytaren inte ansluter �ll mi� Wi-Fi?

a. Kontrollera a� dosbrytaren är rä� ansluten och har ström.

b. Försäkra dig om a� dosbrytaren och mobil/surfpla�a är

ansluten �ll samma nätverk.

c. Är enheterna anslutna �ll internet.

d. Kontrollera a� lösenordet för di� Wi-Fi matas in korrekt.

e. Kontrollera a� en eventuell brandvägg inte blockerar trafiken.

F2: Vilka laster kan anslutas �ll dosbrytaren?

LED, glödlampor, lågenergi, lysrör och halogenlampor.

F3: Vad händer om förbindelse med Wi-Fi bryts?

Du kan for�arande styra belysningen via tryckknapp, men

dosbrytaren måste kopplas upp mot Wi-Fi för a� styras via App.

F4: Hur byter man Wi-Fi nätverk eller lösenord för Wi-Fi?

Upprepa parningsprocessen från steg 2.

F5: Hur nollställer man dosbrytaren?

Tryck ner tryckknappen 5 gånger i snabb följd och

vänta 1-3 sekunder �lls a� dosbrytaren börjar blinka 

med 2st blink per sekund.

Gör om denna procedur om enheten blinkar långsammare.
JP Interna�onal Technologies AB, Runstensvägen 5, S-175 61 Järfälla 
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Produk�nforma�on och �llverkardeklara�on finns på:
www.luminans.com
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