
INTELIGENTNY
WŁĄCZNIK

ŚWIATŁA



Inteligentny wyłącznik świata zastąpi standardowy włącznik ścienny, dzięki czemu 
włączanie i wyłączanie światła będziesz mógł kontrolować w swoim telefonie. 
A jeśli nie masz go akurat pod ręką, zgasisz światło, po prostu dotykając

w szklany panel włącznika. Bo smart home z Appartme jest prosty i wygodny. 
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Zdarza Ci się czasem, że zapomnisz zgasić światło w pokoju, gdy Zdarza Ci się czasem, że zapomnisz zgasić światło w pokoju, gdy 
już wygodnie usiadłeś w fotelu do ulubionego serialu? Albo leżysz 
w łóżku, czytając książkę i nie masz absolutnie ochoty ani sił 
wstawać z niego, aby zgasić światło przed spaniem? To właśnie 
dlatego nasz dotykowy włącznik światła Appartme ma funkcję 
sterowania zdalnego. Weź telefon, odpal aplikację Appartme i po 
prostu zgaś światło, nie ruszając się z miejsca. Tak, to takie proste. 
Inteligentny włącznik Appartme współpracuje także
z aplikacją Tuya.

A co, jeśli powiemy Ci, że możesz włączyć
i wyłączyć światło, nawet gdy nie ma Cię w domu?



Symulacja obecności w domu to najskuteczniejszy sposób na 
odstraszenie potencjalnych włamywaczy i złodziei. 
Smart wyłącznik światła pozwoli Ci włączać i wyłączać światło
w domu, nawet gdy jesteś na wakacjach, lub u przyjaciół na grillu. 
Co zrobić, aby z dowolnego miejsca na świecie móc sterować Co zrobić, aby z dowolnego miejsca na świecie móc sterować 
światłem w mieszkaniu? Po prostu zamontuj włącznik Appartme, 
zagwarantuj mu dostęp do WiFi (2.4GHz) i gotowe! 

Gdy planujesz dłuższy wyjazd, możesz ustawić harmonogram 
świecenia, aby nie musieć codziennie pamiętać o symulowaniu 
pobytu w domu.



Co daje Ci automatyzacja i zaplanowanie godzin włączania światła? 
To nie tylko sposób na bezpieczny dom, ale także na oszczędności 
i wygodę na miarę XXI wieku. Możesz zaprogramować włączanie 
światła tak, aby włączało się, gdy wracasz z pracy, a gasiło,
gdy idziesz spać. 

Możesz także skonfigurować pracę włącznika z innymi urządze-
niami smart home Appartme, aby współpracowały i komunikowały niami smart home Appartme, aby współpracowały i komunikowały 
się ze sobą. Skonfiguruj czujnik otwarcia drzwi z włącznikiem
światła, a już nigdy nie wejdziesz do ciemnego mieszkania.



Włącznik dotykowy Appartme działa także jako 
"zwykły" włącznik. Wystarczy go dotknąć, aby 
zaświecić lub zgasić światło w pokoju. Włącznik jest 
płaską, gładką powierzchnią i posiada jeden lub dwa 
"przyciski". Każdy z nich zaznaczony jest kółkiem, 
które dodatkowo podświetla się, gdy światło jest 
włączone i gaśnie wraz z nim. 

To szczególnie przydatne, jeśli włącznik zamonto-To szczególnie przydatne, jeśli włącznik zamonto-
wany jest przy łazience lub toalecie — zawsze wiesz, 
czy ktoś jest w środku.   



Nie zawsze wchodząc do domu, masz 
wolne ręce, prawda? Zakupy, smycz psa, 
dziecko, które zasnęło w samochodo-
wym foteliku. Nie szukaj włącznika na 
ścianie, wystarczy, że powiesz "Hej,  
Google, zaświeć światło" i już.
Sterowanie bezdotykowe zyskało duże Sterowanie bezdotykowe zyskało duże 
grono zwolenników podczas ostatniej 
pandemii, gdy sterowanie głosem
pozwalało nam czuć się bezpieczniej niż 
gdybyśmy mieli sterować wszystkim
ręcznie. 

Dlatego dziś mając inteligentny włącznik światła Appartme możesz 
siedząc na kanapie powiedzieć "Hej, Google, zgaś światło w przed-
pokoju" i realnie oszczędzać energię i pieniądze bez kiwnięcia
palcem.



Po podłączeniu do prądu możesz
korzystać z włącznika światła
za pomocą aplikacji
lub manualnie. 

Inteligentny włącznik światła WiFi
od Appartme montujesz tak, jak tradycyjny 
włącznik podtynkowy ścienny. Pamiętaj
o tym, że aby włącznik smart działał
poprawnie, w puszcze instalacyjnej musi 
znajdować się przewód N.

Aby samodzielnie zamontować włącznik, Aby samodzielnie zamontować włącznik, 
postępuj tak, jak pokazaliśmy to w krótkim 
filmie instruktażowym na naszym kanale 
Youtube.



Minimalistyczny design włącznika światła Appartme
gwarantuje dopasowanie do każdego wnętrza.
Biały szklany panel jest gładki i wykonany z materiału
odpornego na zarysowania i łatwego w utrzymaniu
w czystości. 
Gama naszych włączników i gniazdek utrzymana jest w tym Gama naszych włączników i gniazdek utrzymana jest w tym 
samym stylu, dzięki czemu łatwo osiągniesz harmonię 
wystroju wnętrza przy jednoczesnym zachowaniu
funkcjonalności smart.



Potrzebujesz zamontować przyciski na dole i górze klatki 
schodowej? A może chcesz obsługiwać go w sposób 
krzyżowy — czyli więcej, niż dwóch miejscach? Zamontuj 
włącznik smart i dzięki wprowadzeniu prostej automaty-
zacji steruj światłem krzyżowo. Włączniki dotykowe 
Appartme spełnią każdą Twoją potrzebę!

Appartme to mądry sposób na oszczędność czasu, energii Appartme to mądry sposób na oszczędność czasu, energii 
i pieniędzy. 



Smart włącznik Appartme pasuje do większości instalacji 
elektrycznych. Jedynym warunkiem jest posiadanie
w puszcze elektrycznej przewodu neutralnego (N) - 
zazwyczaj jest to przewód w kolorze niebieskim. 
Jeśli przewodu tego nie masz w puszce, możesz 
doprowadzić go bezpośrednio z instalacji. 



Korzystasz w swoim domu z WiFi? Tak? To spokojnie możesz zmienić standardowe włączniki 
światła na te inteligentne od Appartme. Włącznik dotykowy Appartme działa samodzielnie i nie 
wymaga dodatkowych urządzeń sterujących, ani serwerów Zigbee. Wystarczy, że masz dostęp 

do sieci WiFi (2.4GHz). Sparuj włącznik w aplikacji i gotowe!

+ +



Aplikacja Appartme stworzona została przez zespół 
polskich programistów i pozwala na zarządzanie nie tylko 
inteligentnym włącznikiem światła, głowicami termosta-
tycznymi czy smart czujnikami, ale także pełną automaty-
ką mieszkaniową.  Jest prosta w obsłudze, intuicyjna
i przejrzysta, dzięki czemu w jednym momencie możesz i przejrzysta, dzięki czemu w jednym momencie możesz 
sterować Twoim domem, biurem, czy mieszkaniem
przeznaczonym na wynajem. 

Aplikacja w języku polskim dostępna jest zarówno dla 
posiadaczy systemu Android jak i iOS. Dostępna
jest również aplikacja w innych językach:
polskim, angielskim, niemieckim,
francuskim, ukraińskim, czeskim,francuskim, ukraińskim, czeskim,
hiszpańskim i arabskim!



1 gniazdko podtynkowe - pojedyncze lub podwójne

1 szklany panel z przyciskiem dotykowym

śrubki montażowe

instrukcja obsługi

CO W ZESTAWIE?



Sterowanie aplikacją

Włączanie / Wyłączanie zdalne

Wyłączanie manualne

Harmonogramy pracy

FUNKCJE

Pasuje do puszek montażowych::
Ø76mm, szerokość 71mm, głębokość >45mm

Waga: 55 g moduł gniazda, 116 g panel szklany

Wymiary produktu:
86x86x45 mm

WYMIARY I AKCESORIA

AC 90 -240V 50Hz / 60Hz
Ilość cykli On/Off 100 000

Maksymalna moc:
1000 W

Pobór energii:
0,2 W

ZASILANIE

Standard Wi-Fi:
2.4 GHz 802.11 b/g/n

Zasięg transmisji:
5 - 20m, w zależności od warunków propagacji

Wymagania systemu:
iOS 10 lub wyższy, Android 7 lub wyższy

PARAMETRY PRACY

Temperatura pracy: 0 - 40°C
Maksymalna wilgotność otoczenia: 95%

WARUNKI PRACY




