
   SMARTZILLA Wifis, Okos Star Projektor 

Használati útmutató 

 

 

 

 

 



Megjegyzés: 

• Kérjük, tartsa távol a terméket nyílt lángtól. 

• A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol víztől. 

• Kérjük, tartsa gyermekektől elzárva. Gyermekek felnőtt 

felügyelete mellett használhatják. 

• Veszély esetén szakítsa meg az áramellátást. 

• Kérjük, használja a terméket az utasításoknak megfelelően. 

• Ne nézzen közvetlenül a lézerbe, nehogy károsítsa a szemét. 

• Ne irányítsa a fényt az égre egy repülőtértől 18,5 km belül. 

• Ne szedje szét és szerelje össze egyedül. 

• Csak beltéri használatra (Sötét környezetben jobban működik). 

 

Bevezetés: 

Az Okos Star Projektor egy szórakoztató elektronikus eszköz, amely 

képes a csillagos eget a mennyezetre vetíteni lebegő felhőkkel, így a 

legjobb vizuális élményt nyújtva a Tejútról anélkül, hogy egy lábbal is ki 

kellene lépnie a szobájából. Könnyen teremthetsz romantikus és 

álmodozó légkört. Aludj a csillagok alatt, és élvezd a csillagos eget, 

amely most a tied. Reméljük, nagyszerű élményben lesz része ezzel a 

termékkel kapcsolatban. 

 

 

 

 

 

 

 



Műszaki adatok: 

Tápellátás 5V 1A 

Teljesítmény <1mW fénysugáronként 

Lézerek osztályozása osztály 1 

Üzemi hőmérséklet -10°C ~ 40°C 

Vezeték nélküli kapcsolat WiFi 2.4GHz 

Lézer szín zöld, 515-520 nm kék, 450 nm 

Köd színe Színes, 450nm 

Váz anyaga lángálló V0 osztályú ABS 

Alkalmazás beltéri (otthon/kávé/bár/lakóautók) 

Időzítés Rugalmas időzítés 

Méret 16.2*6.8*16.2 

Súly 0.5Kg 

Tápkábel hossza 1.8m 

Vezérlés Amazon Alexa, Google Home, APP 

 

 

Hogyan kezdjen hozzá? 

1. Távolítsa el a védőfólia matricát a lézernyílásról. 

2. Csatlakoztassa a tápegységet egy rendelkezésre álló szabványos 

elektromos aljzathoz. 

3. Csatlakozzon a WiFi-re. 

 

 

 

 

 



Termék: 

 

1. Lézer 

2. Projektor 

3. Kapcsoló gomb 

a. Nyomja meg egyszer a gombot: Bekapcsolás 

b. Nyomja meg kétszer a gombot: Lézer+kék fény 

c. Nyomja meg háromszor a gombot: Lézer+piros fény 

d. Nyomja meg négyszer a gombot: Lézer+zöld fény 

e. Nyomja meg ötször a gombot: Lézer+színes fény 

f. Nyomja meg a gombot hatszor: Csak lézer 

g. Nyomja meg a gombot hétszer: Kikapcsolás 

 

 

 



Alkalmazás: 

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy 

keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google 

Playen az applikáció letöltéséhez. 

 
SMARTZILLA 

 

Eszköz párosításához nyomjuk hosszan a középső gombot majd a telefonunkon 

az “eszköz hozzáadása” fülre nyomva, az alkalmazás automatikusan felismeri 

az eszközt, majd kövesse az alkalmazás utasításait. 



GYIK 

1. Mi a teendő, ha nem tudom kikapcsolni vagy bekapcsolni az 

Okos Star Projektort? 

 

• Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja és az Okos 

Star Projektor ugyanahhoz a WiFi-kapcsolathoz 

csatlakozik. 

 

 

2. Hogyan oszthatom meg az eszközöket a családtagokkal? 

 

• Nyissa meg a SMARTZILLA alkalmazást, válassza a 

"Profil" > "Eszközmegosztás" > "Elküldött" lehetőséget, 

válassza a "Megosztás hozzáadása" lehetőséget, 

mostmár megoszthatja családtagjaival. 

 

3. Használható ez az applikáció bármilyen típusú mobiltelefonon? 

Távolról is vezérelhetem a készüléket? 

 

• Igen, az alkalmazás Android és iOS rendszerekkel is 

működik. Miután csatlakozott az internethez, nincs 

távolságkorlátozás. 

 

4. Vezérelhetem a készüléket 2G/3G/4G kapcsolattal? 

 

• Az Okos Star Projektort először a WiFi hálózaton kell 

regisztrálni, miután sikeresen csatlakoztatta, az 

okostelefonjával vezérelheti 2G/3G/4G hálózatokon. 

 

 



5. Okozhat-e tüzet vagy más biztonsági kockázatot, ha egész 

éjszaka bekapcsolva tartják? 

 

• Nem, egész éjszaka biztonságosan használható. 

 

6. Lehet fényerőt állítani? 

 

• Igen, beállíthatja a fényerőt az alkalmazásban. 

 

7. A közvetett lézerfény károsítja a látást? 

 

• Igen, kérjük, ne nézzen közvetlenül a lézerbe. 

 

8. Ha mennyezetre vetítjük, mekkora a vetített kép legnagyobb 

szélessége és magassága? 

 

• Ez attól függ, hogy milyen magasságban helyezi el a 

tárgyat. 

 


