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    other leads and check for short circuits; 

board and components.

The color of the wires may be different from the instructions in 

the manual, please have a qualified person to complete the 

installation.

Thank you for your support and purchase at we Moes,we 
are always here for your complete satisfaction,just feel free 
to share your great shopping experience with us.

After the user logs in, click the “+” icon in the upper right 

corner of the main page to enter the add device interface, 

select the “Switch” menu and click the switch device icon.

The user needs to register the user first, and can use the 

mobile phone number to register.

Once you are done, you can use this username to log in to 

the APP and proceed to the next step.

*Support some third-party accounts are directly logged in.
    

Note:If what you choose is the ZigBee or Bluetooth version,

then a ZigBee or Bluetooth hub is required for connection 

first before successful pairing.
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1. A tápellátás megfelelő csatlakoztatása után a fényerő-szabályozó
alján lévő fehér led kigyullad, és a fényerő-szabályozó kapcsoló készen
áll a használatra.

2. Nyomja meg a be/ki gombot a világítás be- és kikapcsolásához.

3. Ha a lámpa világít, a felhasználó csúsztatva érintse meg a
vezérlőpultot, és beállíthatja a fényerőt, és ezzel egyidejűleg a
panelen lévő állapotjelző is megváltozik.

Be/Ki
 kapcsoló

Érintő
felület

Panel

Dimmelési szintek

Állapot LED

Eszközmegosztás      Mechanikus
be-/kikapcsoló gomb

Vezeték nélküli hozzáférés

Dimmelhető lámpa

INC 300W Dimmelhető LED 220W Dimmelhető CFL 220W

- Kiváló kialakítás és kiváló minőségű anyagok a felhasználók hosszú
  távú stabil és megbízható kiszolgálása érdekében
- Az optimalizált fényerő-szabályozási algoritmusok maximalizálják a
  lámpák kompatibilitását, és nem villognak semmilyen fényerőnél

- A fokozatmentes érintés/forgatás elsötétítés egyszerűvé és
  egyenletessé teszi a fényerő beállítását
- A csendes, mechanikus nyomógombos kialakítás a felhasználó
  legjobb visszajelzését biztosítja

Bemeneti teljesítmény::

Induktív terhelés (LED/CFL):
Ellenállás terhelés (izzólámpa):

Vezérlő csatorna:
Készenléti teljesítmény:

Üzemhőmérséklet:
Működési páratartalom:

220V AC 50Hz

220W Max
300W Max

1 CH
≤0.5W

-10°C~45°C
<90%

Neutral Line

1. Kapcsolja le az áramellátást megszakítóval;

2. Ellenőrizze a vezetéket a feszültségmérővel, és győződjön meg
arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva, hogy elkerülje az áramütést;

3. Kövesse a bekötési utasításokat, csatlakoztassa a fényerő-szabályozó
vezetékeit egymáshoz, és ellenőrizze, nincs-e rövidzárlat;

4. Csavarja be a fényerő-szabályozót a hátsó dobozba;

5. Szerelje fel a kapcsoló fedelét;

6. Csatlakoztassa a megszakító visszaállítási áramellátását.

Megjegyzés: Legyen óvatos a telepítéskor, ne sértse meg az áramköri
lapot és az alkatrészeket.
A vezetékek színe eltérhet a kézikönyvben leírtaktól, kérjük, bízzon
szakképzett személyt a telepítés befejezésére.

HangvezérlésTávolról irányítható
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1. Húzza ki a gombot; 2. Távolítsa el az anyákat és a tömítéseket;

4. Vezetékek csatlakoztatása3. Húzza ki a panelt;

6. Szerelje fel a kapcsoló fedelét
a telepítés befejezése után.

5. Csavarja be a fényerő-
szabályozót a hátsó dobozba.

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, kapcsoló

2. Vezetékek csatlakoztatása1. Húzza ki a panelt;

4. Szerelje fel a kapcsoló fedelét a
telepítés befejezése után

3. Csavarja be a fényerő-
szabályozót a hátsó dobozba.

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, érintő kapcsoló

Jellemzők

Termék bemutatása

Műszaki adatok Csatlakozás és működésTelepítésTelepítésTelepítés
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AP beállítási mód

Az AP beállítási mód főleg olyan helyzetekben alkalmazható, amikor a
hálózati környezet rossz, például többszörös hálózati interferencia vagy
gyenge jelminőség

1. Intelligens beállítás módban a wifi jelző gyorsan villog, nyomja meg
és tartsa lenyomva a kapcsolót 5 másodpercig, hogy belépjen az AP
beállítási módba, a LED lassan villog

2. Nyissa meg a SMARTZILLA APP-ot, és keresse meg a
WiFi SSID-t, majd csatlakozzon az eszközhöz, és várja meg, amíg a
folyamat befejeződik, ez legfeljebb 2 percet vesz igénybe.

3. A fenti folyamat befejezése után az eszköz automatikusan
csatlakozik a routerhez.

Állítsa vissza / párosítsa újra a terméket
Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az ON/OFF gombot,
majd engedje el, a jelző villogni kezd, a dimmer beállítási módba kerül,
kövesse a beállítási utasításokat a beállítás befejezéséhez az
intelligens funkció elindításához

Olvassa be a QR-kódot, és töltse le az alkalmazás
iOS vagy Android verzióját

5) Eszközök hozzáadása
A rendszer megkeresésére, az eszköz csatlakoztatására és
konfigurálására legfeljebb 3 percet vesz igénybe. Miután az eszköz
sikeresen konfigurált, adja meg a kívánt nevet és válassza ki a helyet.

Megjegyzés:

1. Az okostelefonnak és az eszköznek ugyanahhoz a Wi-Fi-hez kell
csatlakoznia a beállítási mód során;

2. Az eszközt hozzá kell adni a fiókhoz, mielőtt távolról vezérelhető
 lenne;

3. Az eszköz sikeres elérése után a többi felhasználó a megosztási
funkción keresztül megszerezheti a termék vezérlését.

Hibaelhárítás

1. Nem tud csatlakozni a Wi-Fi routerhez

a) Győződjön meg arról is, hogy a dimmer helyén jó a Wi-Fi jelerősség

b) Fémdoboz és fém felület - fali tábla blokkolhatja a Wifi jelet

c) Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Wifi jelszót adta meg

d) A Dimmer csak a 802.11 b/g/n 2,4 GHz-es Wifi jelet támogatja,
az 5 GHz-et NEM támogatja

4) Eszközök hozzáadása
Annak biztosítására, hogy az új fényerő-szabályozó LED-je villog-e,
válassza ki a Wifi-t, írja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: Kérjük, válassza ki a megfelelő típust a
ZigBee/Bluetooth/WiFi verzióra hivatkozva az APP eszközlistában.

3) Eszközök hozzáadása
Miután a felhasználó bejelentkezett, kattintson a főoldal jobb felső
sarkában található „+” ikonra, hogy belépjen az eszköz hozzáadása
 felületre, válassza ki a „Switch” menüt, majd kattintson az eszközváltás
 ikonra.

2) Regisztráció és bejelentkezés
A felhasználónak először regisztrálnia kell a felhasználót, és a
regisztrációhoz használhatja a mobiltelefonszámot. Ha végzett, ezzel a
felhasználónévvel bejelentkezhet az APP-ba, és továbbléphet a
következő lépésre.
*Támogatás néhány harmadik fél fiókja közvetlenül be van jelentkezve.

Be/Ki
kapcsoló

Panel
Állapot LED

Tekerő gomb

1. Miután megfelelően csatlakoztatta a tápfeszültséget, kapcsolja be a
megszakítót, a dimmer zöld LED-je bekapcsol, a fényerő-szabályozó
kapcsoló készen áll a működésre.

3. Forgassa el a gombot a fényerő beállításához, az óramutató járásával
ellentétes irányba a fényerő csökkentéséhez, az óramutató járásával
megegyező irányba a fényerő növeléséhez.

2. Nyomja meg a gombot a világítás be- és kikapcsolásához. Ha a
dimmer be van kapcsolva, a jelzőfény fehérre vált. Ha a dimmer ki van
kapcsolva, a visszajelző zöldre vált.

SMARTZILLA Wifis dimmelhető, kapcsoló

APP működése

APP működéseAPP működése APP működéseAPP működéseCsatlakozás és működés




