
Bruksanvisning

Skyddsjordad fjärrstyrbar skarvsladd



Bra att veta innan användning

• Se till att din router använder 2,4 GHz nätverk.
• Om du har flera fjärrstyrbara vägguttag,  kont-

rollera att du styr rätt apparat.
• Se till att det trådlösa nätverkets signal är 

tillräckligt stark för att apparaten kan fungera 
normalt.

• Se till att du inte har anslutit alltför många 
trådlösa apparater till din router. Om anslutning 
av skarvsladden inte lyckas, koppla loss ett par 
apparater och försök på nytt.

• Antalet trådlösa apparater som kan anslutas kan 
du få mera information om i routerns bruksan-
visning.

• Kontrollera att ”AP isolation/Access point” -funk-
tionen inte är i bruk i din router.

• Skarvsladden måste konfigureras på nytt ifall det 
trådlösa nätverkets SSID eller lösenord ändras.

• Apparaten kommer ihåg inställningarna även 
om den kopplas ifrån vägguttaget. När du åter 
ansluter apparaten till vägguttaget, ansluter 
den sig automatiskt till det trådlösa nätverket, 
med antagandet att inga ändringar har skett i 
nätverket.

• Nollställ apparaten genom att hålla on/off -knap-
pen intryckt i fem sekunder. Signalljuset blinkar 
snabbt. Vägguttaget kan nu konfigureras på nytt.

• Ta i beaktande, att då apparaten är avstängd 



(strömljuset lyser inte), förser inte heller USB-an-
slutningarna ström.



Säker användning

• Läs bruksanvisningen innan installation och 
användning. Förvara bruksanvisningen inför 
kommande behov.

• Apparaten är endast ämnad för inomhusbruk. 
Använd inte apparaten utomhus.

• Apparaten får inte användas i fuktiga utrymmen, 
liksom badrum eller bastuavdelning.

• Apparaten ska hållas skyddad mot vatten, andra 
vätskor och fukt. Håll apparaten på avstånd från 
värmekällor och eld. Apparaten får inte heller 
utsättas för frost eller damm.

• Montera apparaten i ett jordat vägguttag, som 
det obehindrat går att komma åt. 

• Denna apparat kan användas av barn över 8 år 
och personer med nedsatta fysiska, sensoriska 
eller mentala förmågor eller bristande erfaren-
het och kunskap om de hålls under uppsyn eller 
har getts instruktioner angående säker använd-
ning av apparaten och förstår de involverade 
farorna. Barn får inte leka med apparaten. 
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn 
utan uppsyn.

• Demontera eller modifiera inte apparaten och 
försök inte reparera den själv. Det finns inga 
delar i apparaten som användaren kan reparera. 
Då apparaten går sönder och vid problemfall, 
kontakta återförsäljaren. 



• Koppla loss de apparater som är anslutna till 
skarvsladden då du inte använder dem. Ta loss 
USB-enheter genast då de har laddats fullt. Låt 
inte apparaterna laddas utan uppsikt. 

• Koppla loss apparaten från vägguttaget innan 
rengöring.

• Apparaten får endast rengöras med en torr, mjuk 
trasa. Använd inte vatten eller andra vätskor 
eller rengöringsmedel vid rengöring. 

• Koppla loss apparaten från vägguttaget om den 
inte används. Apparaten bör förvaras torrt i 
rumstemperatur.

• Produkten får inte kasseras med 
hushållsavfall, utan bör levereras till 
en avfallssorteringsstation som kan 
behandla elektroniskt avfall eller till 
en elektronikhandel för återvinning. 
Du får mera information av din återförsäljare 
eller ditt lokala avfallshanteringsbolag. 

• Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna 
radioutrustningstyp Netwjork SP5 är i överens-
stämmelse med direktiv 2014/53/EG.



Skanna QR-koden
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Ladda appen genom att skanna QR-koden. Du hittar 
även appen i Google Play store eller Apple App Sto-
re med sökordet ”ANKUOO”. Appens namn i Android 
är ”REC Smart” och i iOS ”REC Switch”.

Användning



2

Se till att ditt trådlösa nätverks SSID går att söka 
upp. I annat fall får du ett felmeddelande i appen. 
Det trådlösa nätverkets frekvens ska vara 2,4 GHz.
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Anslut din telefon till det trådlösa nätverket som 
du vill ansluta skarvsladden till och starta appen. 
Skapa ett användarkonto enligt instruktionerna på 
skärmen och logga in. 
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Anslut SP5 till ett vägguttag 
och kontrollera att det röda 
strömljuset lyser. Tryck en gång 
på strömknappen om inte 
strömljuset lyser då du har 
anslutit apparaten.  Appara-
ten är redo att kopplas med 
appen på din telefon när det 
blå signalljuset blinkar snabbt. 
Tryck på ”Add device” i appen. 
Det tar ca. 30-120 sekunder att 
konfigurera apparaten beroen-
de på nätverket.
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När konfigureringen är avslutad, visas skarvsladden 
i Devices-listan. Genom att trycka på skarvsladden 
kommer du åt att koppla vägguttaget på eller av. 
Genom att trycka på skarvsladdens namn kan du 
justera dess inställningar.
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Genom att trycka på inställningssymbolen i det 
övre högra hörnet kan nu ge ett nytt namn eller en 
ny symbol åt skarvsladden. Du kan även kontrollera 
om en ny uppdatering har lanserats för program-
varan.



Genom att välja ”Schedule” kan du ställa in de 
klockslag och veckodagar då apparaten automa-
tiskt kopplas på eller av.

Veckotimer



Genom att välja ”Countdown” kan du ställa in ap-
paraten att automatiskt kopplas på eller av efter en 
viss tid. Timern går att ställa in på högst 23 h 59.

Timer



Med stöldskyddstimern ökar du ditt hems säkerhet. 
Välj ”Anti-theft” och ställ in de klockslag och 
veckodagar då du inte generellt sett är hemma. 
Under de inställda tiderna kopplas apparaten på 
eller av slumpmässigt. En lampa, som har kopplats 
till skarvsladden, tänds och slocknar och skapar en 
illusion av att någon är hemma.

Stöldskyddstimer



1. Ladda ned Google Home -appen och logga in 
med ditt Google Home -konto.

2. Öppna menyn i vänster hörn och välj ”Home 
Control”.

3. Tryck på ”+” i det nedre högra hörnet, sök upp 
”Ankuoo REC” och välj den.

4. Logga in med Ankuoo-kontot som du har skapat 
i REC-appen.

5. Tryck på ”Done”. Du ser en lista på alla apparater 
som har anslutits till kontot. Du kan även utse 
ett rum för apparaten.

6. Du kan nu använda vägguttaget genom Google 
Home.

1. Ladda ned Alexa-appen och logga in med ditt 
Alexa-konto.

2. Öppna menyn i vänster hörn och välj ”Skills”.
3. Sök upp ”Ankuoo REC” och välj den.
4. Logga in med Ankuoo-kontot som du har skapat 

i REC-appen.
5. Tryck på ”Discover devices”. Alexa söker upp alla 

apparater som har anslutits till nätverket.
6. Du kan nu använda skarvsladden genom Alexa.

Användning med Google Home

Användning med Amazon Alexa
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asiakaspalvelu@verkkokauppa.com
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Teknisk information

230 V 50 Hz 16 A
Fortsatt ansluten effekt max. 3500 W
USB-anslutningar: 2 st, 5 V DC max. 2,4 A
Sladdens längd: 1,5 m
Antal Schuko-uttag: 5 st.
Drifttemperatur 0-40 oC
IP20 (endast inomhusbruk)
Relativ luftfuktighet ≤80 %
Trådlös standard 802.11b/g/n (2.4GHz) 
2,4GHz EIRP < 20 dBm
Mått: 334 x 64 x 40 mm


