
SMARTZILLA okos relé 5-32V
              2 csatornás
 
        Használati útmutató

Műszaki adatok

Ellenőrző lista a készülék használata előtt

Használati útmutató

Eszközök hozzáadása

Applikáció funkciók
Bemeneti feszültség: DC / AC 7V~32V
Max. Áram: 2200W/10A
WiFi szabvány: WiFi 2,4 GHz b/g/n+Bluetooth
Üzemi hőmérséklet: -20 ° C ~ 70 ° C
Méret: 116*38*25mm

1) Okos telefonja vagy táblagépe 2,4 GHz -es
    internetkapcsolattal rendelkezik.
2) Engedélyeznie kell a telefon Bluetooth
    funkcióját.
3) Megfelelő WiFi jelszava van.
4) Okostelefonjának vagy táblagépének hozzáféréssel
kell rendelkeznie az APP Store-hoz, Google Play-hez.
5) A router MAC-nyitott.

Az alkalmazást letöltheti a mobilalkalmazások
áruházaiban a "SMARTZILLA" kereséssel, vagy az
alábbi QR -kód beolvasásával.

Regisztráljon "SMARTZILLA" fiókot

Ha rendelkezik fiókkal, csak jelentkezzen be
Bekapcsolás

BE/KI működési elv:
A csatlakoztatott készülékek a feszültség alatt lévő
vezeték be-/kikapcsolásával működnek/leállnak.

/Match gomb
/RF párosító gomb
/Kézi kapcsoló

Relé

Input
USB 5V

Bemenet
DC 7V~32V

/Hálózatjelző (piros fény)
/RF párosítás jelző (kék fény)

Módváltó gomb

Önzáró

Bemenet
DC 7V~32V

Először állítsa alaphelyzetbe a készüléket:
 
Ha a hálózati jelző gyorsan villog, hagyja ki a
visszaállítási lépést.
1) Kapcsolja be.
2) Tartsa lenyomva a Match gombot 5 másodpercig,
amíg a hálózati jelzőfény (piros fény) gyorsan villogni
nem kezd.

A "+" gombra kattintva a "SMARTZILLA" alkalmazás jobb
felső sarkában. Ezután kattintson az "Automatikus
keresés" gombra, várjon néhány másodpercet, az
eszközök megtalálása után kattintson a "Tovább" gombra

Válasszon egy 2,4 GHz-
es WiFi hálózatot, és adja
meg jelszavát.

Nevezze el készülékét

Ha a hálózati jelzőfény világít, a készülék online állapotban van

Amikor a hálózat le van választva, a kapcsoló automatikusan a
telefon bluetooth vezérlőjére vált.

Applikáción belül vezérelheti eszközét az on/off gombokkal,
valamint a valós idejű állapotot is nyomon tudja követni
az alkalmazásban.

Érintse meg a gombot a teljes funkciójú
kezelőfelület megnyitásához.

Átnevezés
/Offline értesítés
/Harmadik fél irányítás
/Eszköz megosztása
/Csoport létrehozása

Nyomja meg hosszan
a kapcsolót a név és az
ikon megváltoztatásához




