
 

SMARTZILLA 
Hőmérséklet/páratartalom 

szenzor 
Használati útmutató 

 

Sziréna, páratartalom és hőmérséklet érzékelővel 

  



Termék konfiguráció 
 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Kérjük használja az eszközt USB áramforrásról, a tartalék 

akkumulátor mindössze 2 napig tart ki. Dugja be az USB áramforrásba, 

egyidejűleg az akkumulátorok behelyezésével, ekkor a sziréna helyesen 

fog működni. 

  



Specifikációk 

 
Sziréna, páratartalom és hőmérséklet érzékelővel 

Riasztó, hang és fényjelzéssel 

Tápegység: USB 5V/1A 

Tartalék Akkumulátor: CR123A-3V X 2 

Hangerő: 105db (Max) 

Vezetéknélküli frekvencia: 2.4GHz 

Wi-Fi Szabvány: IEEE 802.11b/g/n 

Wi-Fi Hatótávolság: 45M 

Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) 

Üzemi Páratartalom: 20% - 85% 

Tárolási Hőmérséklet: 0 °C - 60 °C (32°F -140°F) 

Tárolási Páratartalom: 0% - 90% 

Méret: 68 mm x 68 mm x 33mm 

Támogatás: Amazon Echo, IFTTT, TMALL GENIE, Rokid 

 

 

 



LED Állapot 
 
Eszköz Státusz 
 

 
LED Állapota 
 

Okos Wi-Fi Jelzőfény gyorsan villog 

AP mód Jelzőfény lassan villog 

Riasztás Jelzőfény villog 

Készenlét Jelzőfény nem villog 

Helyreállítás Jelzőfény felvillan 4 másodpercre, majd 2 másodperc 
után kialszik, majd az eszköz visszaáll 
konfigurációsállapotba 

 

 

Hogyan állítsuk helyre az eszközt? 
(1) Tartsa nyomva a helyreállító gombot 6 másodpercig amíg a jelzőfény 

gyorsan villog, majd az eszköz okos Wi-Fi módba vált. 

(2) Tartsa nyomva a helyreállító gombot ismét 6 másodpercig amíg a 

jelzőfény lassan villog, majd az eszköz okos Wi-Fi módba vált. 

 

Megjegyzés: A készülék memóriafunkcióval rendelkezik. Bekapcsolás után visszatér 

az előző állapotba. Az előzmény eltávolítható a gombbal való helyreállítással és az 

alkalmazás beállításainak helyreállításaival. 

  



A Tuya Okos alkalmazás használata 
 

1. Töltse le az alkalmazást

• Töltse le az SMARTZILLA alkalmazást az APP Store-

ból vagy a Google Play-ből 

az okostelefonjára.

2. Regisztráljon és jelentkezzen be

• Indítsa el az SMARTZILLA alkalmazást

• A regisztrációhoz írja be 

mobiltelefonszámát vagy e-mail

címét, állítson be egy jelszót, majd 

jelentkezzen be az alkalmazásba.

• Jelentkezzen be, ha már rendelkezik fiókkal

3. Eszköz hozzáadása

• Kapcsolja be az okos érzékelőt, amelynek alapértelmezett módja az Okos

Wi-Fi mód.

• Válassza a „+” szimbólumot a jobb felső sarokban.

• Válassza ki a terméktípust, és kövesse az alkalmazás utasításait.

• Ha a csatlakozás sikertelen, próbálja ki az AP módot.

• Az „Eszköz hozzáadása” oldalon válassza a „AP mód” -ot a jobb felső

sarokban, majd kövesse az alkalmazás utasításait. 

• Végül, érezze jól magát!
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Tapasztalja meg a speciális szolgáltatások előnyeit 
 

Az alkalmazás segítségével megtapasztalhatja a termék különféle speciális 

funkcióit, csak próbálja kis! 

 

Fő funkció 

• Időzített riasztás: Körülbelül 30 másodperc után riaszt. 

• Beállítások: Módosítsa a hőmérséklet és páratartalom riasztási 

tartományát, módosítsa a riasztás időtartamát és a riasztás hangját. 

• Riasztási előzmények: Ellenőrizze az üzenetközpontban hozzáadott 

eszközök riasztási előzményeit. 

Összekötő riasztás beállítása 

• Két érzékelő csatlakoztatása jelenet-beállítással. 

 

Eszközmegosztás 

• Engedélyezze, hogy mások is vezéreljék a készüléket 

 

Azonnali értesítés 

• Felugró értesítése megnyitása / bezárása 

 

Eszköz eltávolítása 

• Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat. Törölje, majd adja hozzá 

az eszközt ismét, hogy törölje az előzményeket az alkalmazásból. 

  



 
 
 
 
 
 

 
Tegye okosabbá otthonát 


