
 
 
 
 

 

 
Egycsatornás Okos Kapcsoló 

Használati útmutató 

  



Paraméterek 

• Termék: Okos Megszakító 

• Feszültség: AC 90-250V 

• Áramerősség: 10A (max.) 

• AC Frekvencia: 50-60Hz 

• Max: 2200W 220V-hoz, 1100W 110V-hoz 

Telepítés:  

 

A tápfeszültséget le kell kapcsolni, ügyeljen a biztonságra! 
 
Első rész: Alkalmazás letöltése és Regisztráció 

• Olvassa be a QR kódot, hogy letöltse a „SMARTZILLA” 

alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. 

• Lépjen a regisztrációs / bejelentkezési felületre, adja meg 

telefonszámát, hogy ellenőrző kódot kérhessen, vagy válasszon 

az oldal alján elérhető más regisztrációs 

módok közül. 

• Megjegyzés: Az alkalmazás csak a 

2.4GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja.  

 



Második Rész: Könnyű mód (Ajánlott) 

Előkészítés: Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a készüléket, 

majd tartsa nyomva 5 másodpercig a főkapcsoló gombot, amíg a 

jelzőfény gyorsan nem kezd el villogni. Lépjen be az „eszközök” 

felületre az alkalmazásban. 

• A telefon csatlakoztatva lett a hálózathoz, és csatlakozni tudott 

az internethez. 

• Kattintson az „Eszközök” oldalon a „+” ikonra 

• Mielőtt tovább lép győződjön meg róla, hogy a jelzőfény 

gyorsan villog 

• Válassza ki a helyi Wi-Fi hálózatot, majd adja meg a jelszót 

hozzá. 

• Várjon amíg sikeres a konfiguráció, majd érintse meg a „Kész” 

gombot. 

Harmadik Rész: AP Mód 

Amennyiben a fenti módszerrel nem sikerült a csatlakoztatás, folytassa 

AP móddal. A „+” jelre kattintva válassza az „AP mód” -ot a jobb felső 

sarokban. 

• Tartsa nyomva hosszan a főkapcsolót, amíg a jelzőfény lassan 

nem villog.  

• Válassza az alkalmazásban a „Csatlakozás Most” opciót, 

válassza a Wi-Fi hot spot-ot a „SmartLife-XXXX” vagy 

„SMARTZILLA-XXXX” névvel, majd lépjen vissza az 

alkalmazásba. 

• Várjon amíg a kapcsolódás befejeződik, majd érintse meg a 

„Kész” gombot. 

• A felhasználó átnevezheti az eszközét a középső interfész 

ikonjára kattintva. 

  



Negyedik Rész: Profil 

A profil a felhasználó adatait tároló 

oldal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

• Kérjük ellenőrizze, hogy van-e sérülés a terméken. Amennyiben 

talál hibát rajta, kérjük vegye fel a kapcsolatot a beszállítójától. 

• Kérjük kövesse a pontos utasításokat üzembehelyezésnél, és 

törekedjen a biztonságos beépítésre. 

• Ügyeljen a megszakító biztonságos beépítésére és tartsa távol 

gyerekektől. 

• Dugja be teljesen a konnektorba használathoz. 

• Az elektromosan csatlakoztatott készülékek összes 
teljesítménye nem lehet nagyobb, mint az aljzat maximális 
teljesítménye. 

• Végezze el az okos megszakító szétszerelését vagy telepítését 
az aljzatban, különben biztonsági kockázatok merülhetnek fel. 

  



Előfeltételek: 

• Amazon Alexa Alkalmazás 

• Amazon Alexa Fiók (a felhasználónak a saját profiljával kell 

regisztrálnia) 

• SMARTZILLA Alkalmazás 

• SMARTZILLA Fiók (a felhasználónak a saját profiljával kell 

regisztrálnia, és régiónak az USA-t kell kiválasztania) 

• Echo, Echo Dot, Tap vagy más Amazon hangvezérlési rendszer 

megléte. 

• Okos termékünk (pl: Okos megszakító) 

Nevezze át eszközét a sikeres konfiguráció után, ajánlott angol 

nyelven könnyen kiejthető nevet adni neki. 

 

Állítsa be az Echo hangszóróját az Alexa alkalmazáson keresztül 

• Jelentkezzen be Alexa fiókjával (Regisztráljon, ha még nem 

tette). Bejelentkezés utána a beálltásokban válassza az „új 

eszköz hozzáadása” opciót 

• Válasszon ki egy eszközt, (például Echo-t) majd amikor a 

megfelelő képernyő megjelenik, nyomja hosszan a gombot az 

Echo készülékén amíg az sárgán nem kezd világítani. Ekkor 

kattintson a „Következő” gombra az alkalmazásban. 

(Megjegyzés: Ez idő alatt a mobiltelefon nem használhat VPN 

hálózatot alkalmazó alkalmazásokat) 

• Válassza ki a felhasználó Wi-Fi-jét majd várjon pár percet. 

• Egy rövid bemutató videó után, belép az „Otthon” oldalra. 

Ekkor az Echo csatlakoztatva van az Alexa alkalmazással. 

  



Engedélyezze a vezérlést (Skillek) az Alexa alkalmazásban 

• Válassza a „Skillek” / ”Skills” opciót a 

menüsorban, majd keresse ki a 

SMARTZILLA alkalmazást. Válassza az 

„Engedélyezés” gombra. 

• Adja meg felhasználónevét és jelszavát, 

amivel regisztrált. (Csak az USA-ban 

regisztrált fiók elfogadott. Amikor az 

alábbi képet látja, sikeresen 

csatlakoztatta profilját a SMARTZILLA 

alkalmazáshoz. 

 

A sikeres csatlakoztatás után vezérelheti a megszakítót Echo-ján 

keresztül. 

• Eszközök felderítése: Először mondja a 

következőt: „Echo (vagy Alexa) Discover 

Devices” (Derítsd fel az eszközeimet!) 

Ekkor az Echo elkezdi keresni az 

alkalmazásban beállított eszközöket. Ez 

körülbelül 20 másodpercet vesz igénybe. 

Az alkalmazásból is elindíthatja a 

keresést, nyomja meg az „Eszközök 

keresése” gombot.  

  



• Megjegyzés: Az „Echo” az egyik, a 3 választható felszólító 

parancsnak. (Beállítások): Alexa/Echo/Amazon 

• Vezérelni tudja eszközeit a következőhöz hasonló parancsokkal: 

o Alexa, turn off [bendroom socket] (Alexa, kapcsold 

fel a hálószobai konnektort 

o Alexa, turn on [bendroom socket] (Alexa, kapcsold le 

a hálószobai konnektort 

• Megjegyzés: Az eszköz nevének összhangban kell lennie az 

alkalmazás nevével. 

 

 

 

 

 

 


