
SMARTZILLA Okos kapcsoló 
Használati útmutató 

 

Termék Paraméterei:  

Méret:  

• US típus: 120 mm X 72 mm X 36 mm 

• EU típus: 86 mm X 86 mm X 36 mm 

Bemeneti feszültség: 90-250V AC 50/60Hz 

Max áramerősség: 10A/250V 

Wi-Fi standard:  

• Kapcsoló: WiFi 2.4GHz IEEE802.1.1 b/g/n 

• SMARTZILLA kapcsoló: 2.4GHz 

 

 

Telepítés: 
1. FIGYELMEZTETÉS: A tűz, az elektromos sokk és halál elkerülése 

érdekében, kérjük szerelés előtt KAPCSOLJA KI az áramköri 

megszakítót vagy a biztosítékot, majd tesztelje, hogy tényleg nincs 

áram az áramkörben. 

2. Kábelezze be a kapcsolót az alábbi ábrák szerint. Különböző 

kapcsolóhoz kérjük nézzen annak megfelelő ábrát. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben ön nem villanyszerelő szakember, kérjük 

kérjen segítséget szakembertől. 

  



2.1. A SMARTZILLA Wifi  FÖLDELÉS NÉLKÜLI (US Típusú) kapcsolóhoz a 

megfelelő kábelezés alább látható: 

 
A SMARTZILLA Wifi FÖLDELÉS NÉLKÜLI kapcsoló 

Megjegyzés: Amennyiben ez egy 2 vagy 3 csoportos kapcsoló, az L3 mindenképpen 

csatlakoztatva kell, hogy legyen a lámpához, nem számít, hogy hány lámpa van 

rákötve a kapcsolóra. 

2.2. A SMARTZILLA Wifi FÖLDELÉS NÉLKÜLI (EU típusú) kapcsolóhoz a 

megfelelő kábelezés alább látható: 

 

A SMARTZILLA Wifi  FÖLDELÉS NÉLKÜLI kapcsoló 

A sárga rész a 

kondenzátor, ha a fény 

kevesebb mint 5W és 

villog, csatlakoztassa a 

kondenzátort a lámpa 

aljához az L3-ba. 

A sárga rész a 

kondenzátor, ha a fény 

kevesebb, mint 5W és 

villog, csatlakoztassa a 

kondenzátort a lámpa 

aljához az L1-be. 



Megjegyzés: Amennyiben ez egy 2 vagy 3 csoportos kapcsoló, az L1 mindenképpen 

csatlakoztatva kell, hogy legyen a lámpához, nem számít, hogy hány lámpa van 

rákötve a kapcsolóra. 

2.3. A SMARTZILLA Wifi FÖLDELÉSSEL RENDELKEZŐ (US Típusú) 

kapcsolóhoz a megfelelő kábelezés alább látható: 

 

2.4. A SMARTZILLA WIFI FÖLDELÉSSEL RENDELKEZŐ (EU Típusú) 

kapcsolóhoz a megfelelő kábelezés alább látható. 

 

  

A SMARTZILLA WIFI 

FÖLDELÉSSEL RENDELKEZŐ 

kapcsoló 

 

A SMARTZILLA Wifi 

FÖLDELÉSSEL RENDELKEZŐ 

kapcsoló 

 



3. Nyissa fel a kapcsoló érintőpaneljét egy csavarhúzóval, helyezze a 

kapcsolót a kötöződobozba a falba, majd helyezze fel az üveg 

érintőpanelt és győződjön meg róla, hogy jól illeszkedik. 

4. Helyezze áram alá a hálózatot, várjon 10 másodpercet majd érintse 

meg a kapcsolót. 

RF 433 Párosítás 
Megjegyzések: 

1. Ez a bekezdés csak az RF433 funkciót támogató kapcsolókhoz készült. 

2. Vásárolnia kell egy külön 433MHz RF kontrollert 

3. Az RF párosítás az eszköz alkalmazásból való törlődését okozhatja, így 

kérjük adja hozzá ismételten az alkalmazáshoz sikeres párosítás után. 

RF Párosítási útmutató: 

1. Tartsa nyomva hosszan a kapcsoló gombját (1) amíg egy sípoló 

hangot nem hall, ekkor nyomja meg az első gombot az RF 

távirányítón, ekkor a távirányítóval vezérelni tudja a kapcsolót. 

2. Párosítsa a kapcsoló másik gombját az alkalmazáshoz az első pontban 

leírtakhoz hasonlóan. 

3. Tartsa nyomva bármelyik gombját a kapcsolónak amíg 2 sípolást nem 

hall. Ekkor az összes RF párosítás törlődik a kapcsolóból. 

 



Amennyiben a kapcsoló elveszti a WiFi hálózatot párosítás alatt, akkor 

sikeres párosítás után ismét hozzá adhatja a hálózathoz. 


