
SMARTZILLA Tuya WiFi kapcsoló és dugalj mögé rejthető  

1 csatornás okosító, mini 

Használati útmutató 

 

 

 

Műszaki adatok: 

Elektromos paraméterek: 100-250V AC 16A 

Maximális terhelés: 3680W/300W ledekhez 

Vezeték nélküli kapcsolat: WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n 

Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°C 

Működési tartomány: <200m 

Méret: 39*39*15mm 

IP-besorolás: IP20 

 

 



 



Telepítés: 

Figyelmeztetések: 

1. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a 

helyi előírásoknak megfelelően. 

2. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva. 

3. Tartsa a készüléket távol víztől, nedvességtől vagy forró 

környezettől. 

4. A betonfal vagy fémes anyagok általi akadályozás csökkentheti 

a készülék hatékony működési tartományát. 

5. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy 

módosítását.  

 

Kézi vezérlés: 

A kapcsolómodul terminálja fenntartja a kézi vezérlés funkciót a 

végfelhasználó számára a be-/kikapcsoláshoz. 

Be/ki kapcsoló az állandó be/ki funkcióhoz. 

Megjegyzések: 

1. Az alkalmazás és a kapcsoló beállítása is felülírhatja egymást, az 

utolsó beállítás marad a memóriában. 

2. Az alkalmazás vezérlés szinkronizálva van a kézi kapcsolóval. 

 

 

 

 

 

 



Kötési ábrák és utasítások: 

 

 

 



1. Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen elektromos 

szerelési munkát végez. 

2. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint. 

3. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba. 

4. Kapcsolja be a tápegységet, és kövesse a kapcsolómodul 

konfigurációs utasításait. 

Megjegyzések: 

Vigye az okostelefonját a kapcsolómodul közelébe, amikor konfigurál, 

és győződjön meg róla, hogy a WiFi kapcsolata megfelelő. 

GYIK 

1. Mit tegyek, ha nem tudom konfigurálni a kapcsolómodult? 

 

a) Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. 

b) Győződjön meg róla, hogy a mobil és a kapcsolómodul 

ugyanazon a 2,4 GHz-es WiFi hálózaton van. 

c) Kérjük, ellenőrizze, hogy a WiFi jel megfelelő-e. 

d) Győződjön meg róla, hogy az alkalmazásban megadott jelszó 

helyes. 

e) Győződjön meg arról, hogy a kábelezés megfelelő. 

 

2. Milyen eszköz csatlakoztatható ehhez az eszközhöz? 

 

A legtöbb háztartási elektromos készülék, mint például lámpák, 

mosógép, kávéfőző stb. 

 

3. Mi történik, ha kikapcsol a WiFi? 

 

A kapcsolómodulhoz csatlakoztatott eszközt továbbra is a 

hagyományos kapcsolóval vezérelheti, és amint a WiFi ismét 

aktívvá válik, a modulhoz csatlakoztatott eszköz automatikusan 

csatlakozik a WiFi hálózathoz. 



 

4. Mit kell tennem, ha megváltoztatom a WiFi hálózatot vagy a 

jelszót? 

 

Az eszközt újra kell csatlakoztatnia az új WiFi hálózathoz. 

 

5. Hogyan állíthatom vissza a készüléket? 

 

Kapcsolja be/ki a készülékhez csatlakoztatott kézi kapcsolót, amíg a 

jelzőfény gyorsan villogni nem kezd. 

Kapcsolja be/ki a csatlakoztatott készüléket 5 alkalommal, amíg a 

jelzőfény villogni nem kezd. 

 

Alkalmazás: 

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse 

meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az 

applikáció letöltéséhez. 

 
SMARTZILLA 

 

 

 

 



Miután a kapcsolómodul bekötése megtörtént, a hagyományos 

kapcsolót kapcsolja be/ki 5 alkalommal, amíg a jelzőfény villogni nem 

kezd a párosítási módban. 

 

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” gombra, és válassza ki a „Megszakító 

(WiFi)” lehetőséget. Majd kövesse az alkalmazás utasításait. 


