
SMARTZILLA LED Panel 
Használati Útmutató 

 

1. Eszköz hozzáadása
1.1. SMARTZILLA alkalmazás letöltése

 

Kérjük először töltse le a SMARTZILLA alkalmazást az alábbi QR kód 

beolvasásával, vagy töltse le azt az App Store-ból vagy a Google Play 

áruházból.
 

 

 

 

 

Kérjük olvassa be a QR kódot, vagy töltse le azt az App Store-ból 

vagy az Android áruházból. 
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1.2. Regisztráljon új fiókot a SMARTZILLA alkalmazásban

Nyissa meg a SMARTZILLA alkalmazást. A fiók regisztrációs oldalon 
adja

meg adatait, majd kattintson a „Regisztrálás” gombra.
 

 

  



1.3. Eszköz hozzáadása (például villanykörte) 

Sikeres bejelentkezés után, kattintson a jobb fölső sarokban található 

„+” vagy „Eszköz hozzáadása” gombra az „Otthonom” oldalon. Létjen 

a következő oldalra: „Eszköz Típusának kiválasztása”, majd válassza ki 

az „Összes” opciót. Válassza ki a „Világítási eszközök” opciót, majd 

kövesse az oldal instrukcióit, hogy befejezze a csatlakoztatást. 

 

 

  



A SMARTZILLA alkalmazás kétféle elosztóhálózati módot támogat:
 
EZ mód
Az okos LED izzó gyorsan villog. (Másodpercenként kétszer) (Kapcsolja be-ki-
on-ki, EZ módba)
AP üzemmód
Az intelligens LED izzó lassan villog. (2 másodpercenként egyszer) 
Megjegyzés: készüléke csak a 2.4G hálózatot támogatja. Ha egyidejűleg 
megnyitja az 5G-hálózatot, akkor kérjük, először zárja be az 5G-t. Amikor az 
izzót csatlakoztatja a WiFi-hez és a mobilkészülékhez, kérjük, tartsa őket az a 
közelében, hogy erősebb jelet kapjon. Ha a jelzőfény nem működik, indítsa 
újra a router-t. Ha a router újraindítása után is meghiúsul, kérjük, frissítse a 

SMARTZILLA alkalmazást, vagy válassza a kompatibilitási módot (AP mód).

 
 
Válassza ki eszközét Wi-Fi segítségével, adja meg a kijelzett párosítási jelszót, 
majd kezdje meg az eszköz konfigurációját. 



1.4. A már hozzáadott okos égő átnevezése 

Az okos LED égő hozzáadása után válassza ki az eszköz leírását, hogy 

módosítani tudja az eszköz nevét. Ajánlott könnyen kimondható 

szavakat alkalmazni az elnevezéskor. 

 

Több eszköz adható hozzá és nevezhető át a fent említett módszerrel. 



2. Engedélyezze a SMARTZILLA „Skill” -t az Amazon 

Alexa alkalmazásban.

Válassza ki a „Skills” menüpontot a menüben, majd keressen rá a 

„SMARTZILLA” alkalmazásra a szövegdoboz segítségével.

 

Válassza ki a „SMARTZILLA” alkalmazást a találati listából és érintse meg 

az „Engedélyezés” opciót. Majd lépjen be a korábban már regisztrált 

felhasználónevével és jelszavával.

 



3. Vezérelje okos LED égőjét hangvezérléssel 

A 2. fejezet befejeztével vezérelni tudja égőjét hangvezérlés segítségével. 

 

3.1. Eszközök felfedezése 

Első lépésként, a következőt mondja eszközének: 

Alexa (vagy Echo), Discover my devices. (Derítsd fel az eszközeimet) 

 

Ekkor, Echo elkezdi keresni az eszközöket, amik regisztrálva vannak a 

SMARTZILLA alkalmazásban. Körülbelül 20 másodpercet fog igénybe 

venni, majd elmondja az eredményeket. Elvégezheti ezt az Alexa 

alkalmazásban is, az „Eszközök felderítése” gombra való kattintással. 

A sikeresen felderített eszközök meg fognak jelenni.
 

 

  



3.2. Vezérelje eszközeit hangvezérléssel 

Csoportokba helyezheti eszközeit, és egy utasítással több eszközt 

utasíthat egyszerre. 

Megjegyzés: Az eszköz nevének meg kell egyeznie a Smart Home 

alkalmazással. 

 

3.3. Támogatott vezérlési parancsok: 

Az alábbi parancsokat adhatja ki eszközének: 

• Alexa (vagy Echo), turn on [bedroom light] (Kapcsold fel a 

hálószoba világítását) 

• Alexa (vagy Echo), turn off [bedroom light] (Kapcsold le a 

hálószoba világítását) 

• Alexa (vagy Echo), set [bedroom light] to 50 percent (Állítsd a 

hálószoba világítását 50%-ra) 

• Alexa (vagy Echo), increase [bedroom light] to 50 percent (Növeld 

a hálószoba világítását 50%-ra) 

• Alexa (vagy Echo), decrease [bedroom light] to 50 percent 

(Csökkentsd a hálószoba világítását 50%-ra) 

• Alexa (vagy Echo), set [smart heater] to 34 (Állítsd az okos 

fűtőegységet 34-re) 



• Alexa (vagy Echo), raise [smart heater] by 4 (Emeld az okos 

fűtőegységet értékét 4-gyel) 

• Alexa (vagy Echo), lower [smart heater] by 2 (Csökkentsd az okos 

fűtőegységet értékét 2-vel) 

 

4. Kapcsolja a SMARTZILLA alkalmazást Google Otthonhoz

A SMARTZILLA alkalmazást elérhető a következő keppen: „Ok Google, talk to 

SMARTZILLA” (Oké Google, beszélj a SMARTZILLA alkalmazással). Amikor a 

Google Home válaszhangját hallja, ellenőrizheti a kapcsolati kérelmet a Google 

Home alkalmazás kezdőlapján. Koppintson a "LINK" elemre a hivatkozási oldalra

való átirányításhoz. Vegye figyelembe, hogy az országnak / régiónak, a

fióknak és a jelszónak meg kell egyeznie az 1.2 lépésben szereplőkkel. Ezután 

válassza ki az országot, amelyikbe a SMARTZILLA-fiókja tartozik, adja meg 

SMARTZILLA-fiókját és jelszavát, majd koppintson a LINK NOW gombra. 

(Összekapcsolás)

5. Kezelje intelligens eszközeit a Google Otthon 

segítségével

 Mostantól a Google Otthonon keresztül vezérelheti okos LED izzóját. Hívja meg a 

SMARTZILLA alkalmazást a következő keppen: „Ok Google, talk to SMARTZILLA” 

(Oké Google, beszélj a SMARTZILLA alkalmazással), majd az alábbi parancsokkal 

vezérelheti eszközét. (Például hálószoba világítás):

Hálószoba világítás be- és kikapcsolása:

Set bedroom light to 50 percent. /Állítsd a hálószoba világítását 50 százalékra. 

Megjegyzés: Miután meghívta a SMARTZILLA alkalmazást, minden 

alkalommal meg fogja várni a parancsot, amíg nem mondja a „Mégse” vagy 

a „Stop” szavakat. A SMARTZILLA-ból is kiléphet, ha a "Semmi" szót mondja 

amikor a készülék a következőt mondja: "Mit tehetek érted".

Miután kilépett a SMARTZILLA-ból, újra fel kell hívnia, mielőtt az intelligens 

eszközöket rajta keresztül irányítani tudja.


