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Használati útmutató 

 

 

 

 



Telepítés  

• Telepítést a személyes biztonság érdekében mindenképpen 

kikapcsolt állapotban végezze.  

• A relén a bemenet felül van, a kimenet pedig alul. Az alsó 

vezetékbevezetés nem támogatott. Kérjük ügyeljen a helyes 

bekötésre.  

• A termék belső tápellátási módszert alkalmaz. Kérjük, győződjön meg 

arról, hogy a bemeneti csatlakozófeszültség stabil és megbízható. Az 

első bekapcsolásig 7s-t kell várni, majd a párosítási műveletet végre 

kell hajtani.  

• A termék használata előtt párosítási műveletre van szükség. Ha a 

párosítás megtörtént nem kell majd megismételni a műveletet.  

• Ha a termék használata során a WiFi hálózat megváltozik, újra kell 

párosítani az eszközt.  

• Ha az áram normál használat közben megszakad, a termék megtartja 

a nyitási vagy zárási állapotot és offline állapotba kerül. Amint a 

készülék újra áram alatt van, visszaáll online állapotba, újbóli 

párosítás nélkül.  

• Ez a termék nem nyújt védelmet a személyi áramütés, a hálózati 

túlvagy alulfeszültség ellen.  

• Tilos a termék telepítése vagy szétszerelése amíg az áram alatt van.  

• Ha a megszakító védelme kiold, tilos a távoli zárási műveletet 

végrehajtani anélkül, hogy az áramkört ellenőrizték volna. 

• Ha a használat és a kivitelezés nem a fenti feltételeknek megfelelően 

történik, a felhasználó viseli a következményeket és a jogi 

felelősséget.  

• Ellenőrizze, hogy a vezeték keresztmetszete a tényleges áramnak 

megfelelően van-e kiválasztva.  

• Ellenőrizze, hogy a csavarokat meghúzta-e és nem lazák.  

• Tilos a megszakítót nedves kézzel működtetni. 

 

 

 



RS485 kommunikációs kapcsolat: 

• A termék támogatja az RS485 kommunikációs interfészt. 

• A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy az áramkör kikapcsolt 

állapotban van. 

• A biztonság érdekében helyesen kösse be az RS485 A/B portnak 

megfelelő vezetékeket. 

 

Beállítás gomb: 

• A termék rendelkezik egy "SET" gombbal, amely az APP párosítási 

művelethez és az RS485 kommunikáció beállításához használható. 

• Ha egyszer megnyomja a beállítási gombot, a termék beállítási 

kijelzője lilára vált. Ekkor a termék RS485 beállítási üzemmódba lép, 

és a termék címe, a védelmi küszöbérték beállítása és más 

paraméterek módosíthatók az RS485 kommunikáción keresztül. 

Nyomja meg újra a beállítási gombot, a termék kilép az RS485 

beállításból, jelző kékre vagy pirosra vált; 

• Ha a beállítás után nem használja a beállítási gombot a kilépéshez, a 

termék 15 perc után automatikusan kilép a beállítási módból, és 

visszatér a normál működési módba. 

 

Párosítási gomb: 

• A termék párosító gombbal van felszerelve, amely a mobil APP 

normál üzemmódban történő párosításakor használható; 

• Ha párosításra van szükség, a termék normál bekapcsolásakor 

nyomja meg egyszer a beállítási gombot, várja meg, amíg a beállítási 

lila fény kigyullad, nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítási 

gombot 2 másodpercig, majd engedje fel. A párosítás fénye néhány 

másodperc múlva gyorsan villogni kezd. Ekkor a készülék belépett a 

párosítási üzemmódba, megnyithatja az APP-ot a párosításhoz. 

 

 



 

Jelzőfény: 

• A termék "SET" jelzőfénnyel van felszerelve, amely a bekapcsolás 

után világít, jelezve, hogy van áramellátás; 

o Amikor a termék nyitott helyzetben van, a lámpa kék színűre 

vált. Amikor a termék záró helyzetben van, a lámpa piros; 

o Ha a megszakítón lévő beállítási gombot egyszer megnyomja, 

a jelzőfény lilára vált. Az eredeti állapot visszaállításához 

nyomja meg újra; 

• A termék „PAIR” jelzőfénnyel van felszerelve, amely a termék hálózati 

állapotát jelzi; 

o Ha folyamatosan világít, a párosítás sikeres volt 

o Ha pedig villog, párosítási módban van az eszköz 

 

Biztonsági zár: 

• A termék rendelkezik egy biztonsági mechanikus zárral, és az eredeti 

pozícióban a nyitási és zárási műveletek normál vezérlés mellett is 

ellenőrizhetők. 

• Ha a zár kihúzott állapotban van, a megszakító nyitott helyzetben 

marad, és nem lehet bezárni az áramkört. 



Alkalmazás: 

SMARTZILLA 
 

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. 
 

 

Az alkalmazásban a már hozzáadott Zigbee 
központon belül nyomjon az eszköz 
hozzáadására és válassza ki a megfelelő eszközt. 
Majd kövesse az alkalmazás utasításait. 
 

 

Telepítés: 

 



Telepítési méret: 

 

Műszaki adatok: 

Szabványok GB/T 16917.1, CQC 1149, GB/T 16917.22 

Névleges feszültség 230V 

Névleges frekvencia 50Hz 

Szennyezési szint 2-es 

Védelmi szint IP20 

Telepítési kategória II, III 

Üzemi hőmérséklet -25°C~65°C 

Váz névleges áramerőssége 100A 

Névleges áramerősség 32A 

Kioldási karakterisztika C 

Zárlati szilárdság 3kA 

Átütési szilárdság 3kA 

EMC teljesítmény GB/T 18449 szabványnak megfelelően 

Túlfeszültségi ellenállás Megfelel a GB /T 17626.5 4.0KV feszültségnek 

Lamellás permetezés 
tűréshatára 

Megfelel a GB/T 2423.17 szabványnak 48h 

Por tolerancia Megfelel a GB 4208 8h szabványnak 

 

 


