


SPECIFICATIONS
• Smart 3 way socket type F
• Free “Caliber SMART HOME” app
•  Wireless Protocols - Bluetooth® and Wi-Fi freq. 2.4GHz 
• Physical ON/OFF button 
•  All 3 plug sockets can be switched on/off independently, USB outlets switch on/

off simultaneously.
• Cable length: 1,5 meters
• 4 USB charge outputs
• USB Smart charging: 2.4A
• USB DC output: 5.0V/2.4A Max (4.2A max. total) 21W total power
• Child proof power socket
•  Rated Current: 3x 8A outputs (1840W • max. 16A / 3680W Total)
• ABS+PC Fire retardant
• IP20 rated
• Power supply: AC 110V-240V~, 50/60HZ
• Smart Home - powered by Tuya
•  Accessible by multiple devices (phones, tablets, etc)
• Hacker proof ISO27017:2015
•  APP works with any internet connection (WiFi  or mobile data)

Communication Mode:     Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) Max e.r.p: <100mW/20dBm 
Bluetooth®  2402-2480 Mhz Max e.r.p: <100mW/20dBm

Power supply:                AC 110V-240V ~ 50HZ/60Hz
Rated Current:               16A (3840W)

PRODUCT OVERVIEW
The smart EU 3 way socket is a Wi-Fi based socket that works perfectly with 
Amazon Alexa and Google Assistant by voice control. You can either control it with 
Android and iOS based APP by phone, anywhere, at any time.

PRODUCT FEATURES 
• Amazon Alexa and Google Assistant compatible
• Wi-Fi connection supported
• Bluetooth connection (direct from phone)
• Timing setting available
• Schedule setting available
• Firmware OTA upgrade supported
• CE, RoHS certified
• Energy monitoring
• APP support: iOS 8.0 or Android 4.1 and higher 



NL Veiligheid
Het toestel niet openen. Gebruik het toestel alleen voor het beoogde 
doel. Gebruik het toestel niet als deze beschadigd of defect is. In dit 
geval is vervanging vereist. Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. Gebruik dit toestel niet buitenshuis.
De toestellen werken enkel op een stabiel 2.4GHz Wi-Fi netwerk.

Aan de slag
APP downloaden en account registratie
1.  Scan de onderstaande QR-code om APP te downloaden voor Android- 

en iOS-systemen. Of u kunt de app ‘Caliber smart home’ downloaden in 
Apple Store en Google Play.

2.  Start de APP en registreer een account met uw e-mailadres / mobiele 
nummer en log vervolgens in met de geregistreerde account.

Voeg toestel toe:
1. Open bluetooth op uw smartphone.
2.  Activeer bluetooth en locatie toestemming voor ‘Caliber Smart Home’ 

app, zodat de app het toestel kan vinden via bluetooth. 
3.  Houd de AAN/UIT knop 5 seconden ingedrukt om naar de verbindings 

modus te gaan. De LED indicator zal snel knipperen. Indien de LED 
indicator langzaam knippert, houdt dan nogmaals de AAN/UIT knop 5 
seconden ingedrukt totdat de LED indicator snel knippert. 

4.  Klik in de Caliber Smart Home app op de blauwe plus [+] in de rechter 
bovenhoek om een toestel toe te voegen en selecteer “Stekkerblok”. Volg 
daarna de instructies op het scherm dit kan ongeveer 30 seconden duren. 

5.  Wanneer de HWP303U is toegevoegd, kan de AAN/UIT knop ook 
handmatig gebruikt worden om het aangesloten toestel aan of uit te 
schakelen.

Het toestel is te hernoemen en/of te delen nadat de Wi-Fi-verbinding is 
voltooid.

Ga naar SUPPORT.CALIBEREUROPE.COM en voer het modelnummer in bij het 
zoekgebied om aanvullende informatie te vinden.

Bezoek ons smart home forum waar gebruikers hun ervaringen uitwisselen
https://support.calibereurope.com/community/

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren/updaten van onze producten en product-
informatie. Het is daarom mogelijk dat er een klein verschil is tussen de beschrijving in 
deze handleiding en de werking van het product. Als er iets anders is of niet duidelijk is, 
kijk dan altijd op onze website voor de meest actuele versie.

De gebruikte afbeeldingen zijn indicatief en kunnen per toestel en versie verschillen.
Sommige woorden in de handleiding kunnen in de vertaling afwijken van de exacte 
woorden die in de app worden gebruikt.












