
Sonoff S20 gniazdko sterowane zdalnie za pomocą WiFi. Przełącznik 
współpracuje z darmowym oprogramowaniem eWeLink, które dostępne jest 
na telefony oraz tablety z systemem iOS oraz Android i działa w języku 
polskim. Aplikacja umożliwia poza sterowaniem, w trybie ręcznym, gdzie za 
pomocą wirtualnego przełącznika włączamy lub wyłączamy odbiornik 
podłączony do naszego gniazdka, tworzenie planów, układów czasowych 
automatycznego sterowania odbiornikiem.

Zasada działania: urządzenia z serii 
Sonoff do pracy wykorzystują serwer 
zewnętrzny - chmurę, z którą łączą się
za pomocą Twojego rutera WiFi, 
telefon z aplikacją sterująca również 
łączy się z tą chmurą, a nie 
bezpośrednio z przełącznikiem Sonoff,
rozwiązanie to umożliwia sterowanie  
przełącznikiem z dowolnego miejsca 

na ziemi - wystarczy, że telefon oraz przełącznik ma dostęp do internetu. 
Rozwiązanie to uwalnia nas od konieczności posiadania zewnętrznego 
adresu IP.
Urządzenie do pracy wymaga połączenia z internetem przełącznika oraz 
urządzenia sterującego ( telefonu) - nie będzie działało w sieci wewnętrznej.

Specyfikacja:
•Napięcie wejściowe: 90~ 250V AC
•Prąd maksymalny obciążenia 10A, 2200W
•Wifi: 802.11.b/g/n WPA-PSK/WPA2-PSK
•Konfiguracja połączenia z internetem za pośrednictwem aplikacji eWeLink
•Gniazdko posiada przycisk umożliwiający ręczne włączanie i wyłączanie 
odbiornika
•Stan urządzenie możemy sprawdzić w aplikacji sterującej
•Moduł posiada europejską deklaracje zgodności WE/UE
•Temperatura pracy: 0-40°C
•Wymiary zewnętrzne: 130*80*78(mm)





Sposób uruchomienia:
Sterowanie przełącznikiem możliwe jest za pomocą darmowej aplikacji ewelink, 
którą w przypadku telefonu z systemem Android należy pobrać ze Sklepu Play w 
Twoim telefonie. Instalacja przebiega w sposób typowy, wymagana jest rejestracja 
oraz podanie adresu email.

1. Po instalacji uruchamiamy program i klikamy ikonę dodaj. 



2.

W tym momencie oprogramowanie
prosi nas o wprowadzenie naszego

gniazdka w tryb parowania. W tym celu
wciskamy przełącznik na gniazdku do

momentu aż zielony okrąg woku
przycisku zacznie migać w ten sposób:

 czyli trzy razy przerwa itd...

Klikamy Dalej.



3.

Z rozwijanej listy wybieramy swoją sieć
WiFi oraz wpisujemy hasło dostępu do

niej.

Potwierdzamy klikając Dalej.



Czekamy aż aplikacja znajdzie nasze
urządzenie w sieci. 



Po znalezieniu możemy wpisać
nazwę pod jaką nasz przełącznik

będzie widziany w aplikacji sterującej
np. Lampa, Wentylator, Grzejnik itp.

Potwierdzamy klikając: Dodano
pomyślnie!



Po chwili nasze gniazdko będzie
widoczne w aplikacji sterującej. 


