
 

 

 

SMARTZILLA Tuya vezérlő központ 4" (Tuya) 
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1. Termékbemutató 

 

 

Főbb jellemzők: 

• Egyszerűen falra szerelhető. 

• 4 inches HD LCD, IPS, érintőképernyő, kétsoros mikrofon zajcsökkentéssel, 

automatikus fényérzékelő, beépített 1W-os hangszóró. 

• Hangvezérlés, Zigbee gateway funkció, távvezérlés applikációval. 

• Irányítsd a lámpákat, a függönyöket, a légkondicionálókat és az összes többi 

intelligens otthoni eszközt. Konfigurálja az okos otthon jeleneteket az applikációban, 

kapcsolja be a jelenetet egyetlen érintéssel a képernyőn, vagy hangvezérléssel. 

 

 

2. Műszaki adatok 

CPU 
PX30 Quad Core 
Cortex-A35 

OS 
Adnroid 8.1 

RAM 
2GB 

Kijelző 
4inch 480*480 
érintőképernyő 

ROM 8GB Bluetooth BLE 4.2 

Ethernet 
10M/100M adaptive 
ethernet 

RS485 
félduplex 3,81 mm-
es csatlakozók 

WiFi 
802.11b/g/n 2.4GHz 

Zigbee 
802.15.4 PHY/MAC 
Zigbee 

Relék Kettő beépített relé, amely kettő kapcsolót tud vezérelni helyileg. 

Zene Beépített 1W-os mono hangszóró. 

Fényérzékelő 
A képernyő fényerejének automatikus beállítása a környezetnek 
megfelelően. 

 



3. Portok és specifikációk 

 

Tápellátás 100-240V AC, 50/60Hz 

Vezeték nélküli protokoll WiFi, Bluetooth, Zigbee 

Üzemi hőmérséklet 0°C~40°C 

Üzemi páratartalom 5%~90% RH 

Méret 
86*86*10mm (alap nélkül) 
86*86*36,6mm (alappal) 

Súly 210g 

 

 

4. Telepítési útmutató 
 

• Kapcsolja ki a fő áramellátást a villanydobozban. 

• Távolítsa el a panel alját, és helyezze be a fali dobozba. 

• Ellenőrizze a vezetékeket, és győződjön meg arról, hogy a vezetékek jól érintkeznek, 

és nincsenek szabadon álló rézvezetékek. 

• Rögzítse az alapot a fali dobozhoz rögzítőcsavarokkal, és rögzítse a panelt az alaphoz. 

• Ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne rögzítse túl szorosan a beszerelés során, hogy a 

képernyő és a hardver ne sérüljön meg. 

• Ha a panel nem lapos a telepítés után, ne nyomja meg erősen a képernyőt, először 

ellenőrizze a fali dobozt és az alap beszerelését. 

 



 

 

Kötési ábra: 

 



5. Üzemeltetés 

 

Biztonsági megjegyzések: 

• A terméket szakképzett villanyszerelőnek kell beszerelnie. 

• Kapcsolja ki a fő áramellátást a villanydobozban és ellenőrizze le. 

• A terméket tartsa távol tűztől és víztől egyaránt. 

• A termék nem használható nedves körülmények között, például fürdőszobában. 

• Felhívjuk figyelmét, hogy a termék nem támogatja a POE tápegységet. Ne 

csatlakoztasson POE, mert károsíthatja a terméket. 

 

Üzemeltetési irányelv: 

1. A termék akkor kapcsol be, ha csatlakoztatja a tápegységhez. A termék az első 

indításkor a hálózati beállításokhoz lép. A hálózati beállításokat az LCD képernyő 

tetejéről legördülő menüből is elérheti. 

 

 

2. A hálózati beállításoknál két lehetőség van. Választhat vezeték nélküli vagy vezetékes 

kapcsolat között. A hálózati kapcsolat létrejötte után egy QR-kód jelenik meg a 

képernyőn. 

 

 



3. Indítsa el az alkalmazást az okostelefonján, válassza ki a ”+” ikont a jobb felső 

sarokban az alkalmazás kezdőlapján, majd válassza ki a szkennelést a jobb felső 

sarokban. 

 

4. Olvassa be a QR-kódot a termék képernyőjén, hogy hozzáadja az alkalmazáshoz. 

 

5. Lépjen be a termék felületére, és látni fogja az gateway- és a kapcsolóikonokat. 

Kattintson a kapcsoló ikonra kettő helyi kapcsoló vezérléséhez (egyik kapcsoló 

terhelése sem haladhatja meg a 200W-ot). 

 

A kapcsoló nevének megváltoztatásához nyomja meg hosszan az első vagy második 

kapcsolót. 

 

 



6. Kattintson a gateway ikonra a Zigbee aleszközök hozzáadásához. 

Győződjön meg arról, hogy a ZigBee aleszközök párosítási módban vannak. Az gateway 

automatikusan megkeresi és hozzáadja az aleszközöket. Kövesse az aleszközök használati 

útmutatóját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy párosítási módban van. (Általában hosszan 

le kell nyomni a bekapcsológombot vagy a reset gombot 5 másodpercig, ekkor a LED 

jelzőfény villogni kezd, ami azt jelenti, hogy párosítási módban van.) 

 

A következő képeket láthatja az alkalmazásban, amikor aleszközöket ad hozzá az gateway-

hez. Győződjön meg arról, hogy az aleszközök párosítási módban vannak, és a LED jelzőfény 

villog. 

 

 



7. Az aleszköz sikeres hozzáadása után kattintson a Befejezés gombra az alkalmazásban. 

 

 

8. Módosíthatja az aleszközök nevét, miután sikeresen hozzáadták őket a gateway-hez. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Megváltoztathatja az eszköz állapotát, ha belép az alkalmazás eszközfelületére. A 

kapcsolókhoz időzítőket is beállíthat az automatizálási vezérlés megvalósításához. 

 

 

 


