
Smart Garage Controller 3M Stickers

Screws

Line Holders Ties

1.Power up the garage device,the red light and blue light flash alternatively.

2.Use the included Red & Black wire connect the device to your opener;Put each
   end to the same terminals as the wall button wires are terminated to.

3.Use a tiny screw or nail to click the buto in the device,your garage door should
  activate.

 During pairing process,make sure that your IOS or Android device and the garage
 are within the range of your WiFi router.

Power up the garage ,the red light and blue light flash alternatively.

Select the “Electrician” → Slecet the “Smart Garage Door Opener” type.

NOTICE:
open/close 
alarmBrackets

garage 

garage 

 

 
 
 
 

Self-learning Remote Adapter
（QUICK START GUIDE）

Note:The remote adapter 
is not included in the 
package,you need an 
additional purchase.

1.CLONE MODE
Hold down the open door key button of  original remote and universal remote 
control button #1 until the LED light on the adapter changes from a slow 
blink to a rapid blink.

2.Clear the code
Press the button #1 and button #2,the adapter should blink slowly;
Then release button #2 and press button #2 three times.Then release button 
#1 and the adapter should blink quickly.

Self-learning Remote Adapter allows incompatible garage door opener work 
with the Garage WiFi Controller.Compatible With Most Brands: Liftmaster , 
Chamberlain, Sears Craftsman, Raynor, Linear, Genie Co, Overhead Door Co, 
and many more (see complete compatibility list on Smart Garage Door 
Opener Compatibility Table user manual)

NOTE: If there is  no terminal on the motor and 
you have one remote controller at home,then you 
can order this remote adapter.

No terminal on the motoryour available
remote controller

1st Step

2nd Step

3rd Step

Black

Red

After the installation is finished,you 
can remotely control it.

Smartzilla WiFi Garázs Kapu
           Nyitás Vezérlő

Használati útmutató

Garázs kapu vezérlő 3M kétoldalas ragasztó

Vonaltartók

Konzolok Csavarok

Kötöző

Tesztelje a kompatibilitást kapujával

1. Kapcsolja be a garázsberendezést, a piros és a kék fény
 felváltva villog.

2. Használja a mellékelt piros és fekete vezetéket, és csatlakoz-
tassa a készüléket a nyitóhoz; Helyezze mindkét végét ugyan-
azokra a csatlakozókra, mint a fali gomb vezetékeit.

3. Egy apró csavar vagy szög segítségével kattintson a készülék-
en lévő gombra és a garázskapunak aktiválódnia kell.

Garázskapu nyitó

Fali konzol

Fekete

Piros

Ha ez a teszt sikertelen, az Ön készüléke nem kompatibilis. További
telepítési utasításokért és a kompatibilis modellek listájáért ellenőriz-

Ha a teszt sikeres, kattintson a gombra,
a garázskapu kinyílikvagy bezáródik

Alábbiakban az ellenőrzőlista található a készülék használata előtt:
1) Okostelefonjának vagy táblagépének 2,4 GHz-es WiFi-hez kell
csatlakoznia.
 
2) Az eszköz csak a 2,4 GHz -es Wifit támogatja.
 
3) Töltse le a ,,SMARTZILLA" alkalmazást az APP Store-ból vagy a
Google Play Store-ból.
 
4) A párosítási folyamat során győződjön meg arról, hogy IOS- vagy
Android -eszköze és a garázs a WiFi router hatótávolságán belül van.
 
5) Győződjön meg arról, hogy a router-e MAC-nyitott. Ha nem,
akkor először törölje a router MAC szűrési beállítását.
 

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez,
vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a
Google Playen azapplikáció letöltéséhez.

Eszköz hozzáadása
*A garázskapu aktiválódik, ha sikeresen hozzáadta (amikor a
kék LED abbahagyja a villogást), ezért először zárja be az ajtót.
1) Kapcsolja be az eszközt, a piros és a kék fény felváltva villog.
 
2) Indítsa el az applikációt, nyomjon "+" ikonra a jobb felső sarokban.
 
3) Válassza ki: „Elektromos” → „Intelligens garázskapu -nyitó” típust.
 
4) Nyomjon a "Jelzőfény gyorsan villog" gombra.
 
5) Adja meg a megfelelő 2,4 GHz -es WiFi adatokat. Ezután
koppintson a megerősítés gombra.
 
6) Automatikusan fog kapcsolódni a készülékhez. Miután a folyamat
befejeződött, a rendszer kéri, hogy nevezze át az eszközt. Adjon meg
 egy új nevet, és mentse.

ON: Az ajtó nyitva van.
A kikapcsoláshoz érintse meg az ikont.

OFF: Az ajtó zárva van.
A bekapcsoláshoz koppintson az ikonra.

Offline: Nem lehet irányítani.

Érintse meg a gombot
 a teljes funkciójú
kezelőfelület
megnyitásához.

ze azt a másik felhasználói kézikönyvében, és vegye fel velünk a

Átnevezés/Megosztás/OTA/Eltávolítás

Csoport/pozíció kezelése

Eszköz-azonosító/IP/MAC/Visszajelzés

Nyitás/zárás
riasztó Gyors egyszeri

visszaszám-
lálóhoz.

érintse meg
a BE/KI
kapcsoláshoz

Ellenőrizze a
műveleti
rekordokat

Egyszeri/ismételt
időzítőkhöz

Végezze el ezt a telepítést, miután sikeresen hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz.

*Tartsa zárva a garázskaput

Telepítés
Első lépés

Második lépés Érzékelő kábel
Vezérlő

Kábelek

Érzékelő kábel

Érzékelő kábellel

Érzékelő
Garázskapu

Fal

Falra szerelhető ajtóvezérlő

1. lépés: Kapcsolja be

2. lépés: Csatlakoztassa a fali konzolt
Helyezze be a 2,0 mm -es piros és fekete vezetékes csatlakozót a garázs-
ba, majd mindkét végét ugyanarra a csatlakozóra, mint a fali gomb
vezetékeit.

3. lépés: Csatlakoztassa a garázskapuhoz

Érzékelő kábellel

Fal

Mágnes

Garázskapu

Konzol felszerelése az ajtóra

Ha nehéz csavarokkal felszerelni, akkor a befejezéshez használhatja
a kétoldalas ragasztót is. Ha aggódik a stabilitás miatt, használhat csavarokat
és kétoldalas ragasztót is.

Fal

Garázskapu




