
SMARTZILLA WIFI RGB+W LED szalag 
Használati útmutató 

 

 

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. 

 

 

 

 



 

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kiváló minőségű LED szalagokat 

használunk, a teljesen új interaktív mód, természetes fénykeverési 

algoritmussal kombinálva, 16 millió színnel díszítheti otthonát. 

 

Termék Útmutató 

 



Okos vezérlés 

Ez a termék támogatja a gombvezérlést,  APP vezérlést (SMARTZILLA), 

támogatja az Amazon Echo, a Google Home és más intelligens hangvezérlést. 

Egygombos vezérlési utasítások: 

1. Amikor a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a 

gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a lámpa pirosan villog, majd engedje 

el. Miután a piros fény körülbelül 15 másodpercig felvillan, kapcsolja ki, majd 

kapcsolja be újra, hogy más üzemmód kiválasztásához lépjen. 

 

2. Miután belépett a jelenetválasztó módba, minden alkalommal, amikor 

megnyomja a gombot, módot vált. Minden kapcsolási mód intervalluma 

körülbelül 2-3 másodperc, összesen 8 mód választható. 

 

SMARTZILLA WIFI RGB+W LED szalag  csatlakoztatása WiFi hálózathoz: 

Keressen rá, majd töltse le a ,,Smartzilla" alkalmazást a főbb alkalmazás 

áruházakból, vagy olvassa be az alábbi QR kódot a letöltéshez. 

 

 
SMARTZILLA 

 

 

 



Gyors konfiguráció: 

1.Győződjön meg arról, hogy a gyors konfigurálási mód elindult: a jelzőfény 

gyorsan, kéken villog (másodpercenként kétszer). Ha lassan kéken villog (3 

másodpercenként egyszer), nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő  

bekapcsológombját 6 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem 

kezd. 

2. Érintse meg a "+" ikont a jobb felső sarokban, válassza ki az eszköz típusát, 

és lépjen be az "Eszköz hozzáadása" elembe. 

3. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat az eszköz hálózathoz való 

csatlakoztatásához. 

4. A csatlakozás után az alkalmazás megerősítést kér csatlakozásról, 

kattintson a „Kész” gombra. 

5. Most már az alkalmazáson keresztül vezérelheti az okos eszközét. 

6. Ha a konfiguráció sikeresen befejeződött, a jelzőfény folyamatos kékre 

vált, és az eszköz felkerül az "Eszközlistára" 

 

AP konfiguráció: 

1. Győződjön meg arról, hogy az AP konfigurálási mód elindult: a jelzőfény 

lassan kéken villog (3 másodpercenként egyszer). Ha gyorsan kéken villog 

(másodpercenként kétszer), nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő 

bekapcsológombját 6 másodpercig, amíg a jelzőfény meg nem jelenik a lámpa 

lassan villog. 

2. Érintse meg a "+" ikont jobb felső sarokban, majd kattintson az "AP Mode" 

lehetőségre az "Eszköz hozzáadása" lap jobb felső sarkában az eszköz 

hozzáadásához. 

3. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat az eszköz WiFi hálózathoz való 

csatlakoztatásához. 

4. A csatlakozás után az alkalmazás megerősítést kér csatlakozásról, 

kattintson a „Kész” gombra. 



5. Most már az alkalmazáson keresztül vezérelheti az okos eszközét. 

6. Ha a konfiguráció sikeresen befejeződött, a jelzőfény folyamatos kékre 

vált, és az eszköz felkerül az "Eszközlistára" 

 

Gyári beállítások visszaállítása 

Amikor a LED szalag be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a 

kapcsolót 5 másodpercig, amíg a lámpa pirosan nem villog, majd engedje el. 

A gyári visszaállítás sikeres. 

Megjegyzés: Ha a LED szalagot  új Wi-Fi-hálózathoz akarja csatlakoztatni, 

vissza kell állítania a gyári beállításokat, majd újra létre kell hoznia a 

kapcsolatot. 

 

Biztonsági intézkedések 

1. A termék használata előtt ellenőrizze az üzemi feszültséget, mert a nem 

megfelelő feszültség használata károsíthatja a terméket és biztonsági 

kockázatokat okozhat. 

2. A LED-modul nem cserélhető, kérjük, ne szerelje szét a terméket. 

3.A LED szalag munka közben hőt termel, kérjük, tartsa fenn a levegő 

keringését a hőelvezetés érdekében. 

 

Műszaki adatok 

Támogatott rendszerek: Android & iOS 

Vezeték nélküli kapcsolat: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 

Üzemi hőmérséklet: -20°C ~ 40°C 

Üzemi páratartalom: 0% ~ 85% RH 

Tápellátás: 100-240V; 50/60Hz; 1.5A 

 



Termék jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 


