
 

 

 

 

 

 

Okos konnektor Felhasználói útmutató 

  



 

 

A doboz tartalma: 

Okos konnektor x 1 

Használati útmutató x 1 

 

 
 

1. Aljzat 
2. Okos konnektor 
3. Be/Ki kapcsoló gomb 
4. Dugvilla 

  



 

 

Megjegyzés: Be/Ki gomb egyben RESET gombként is működik, 

amennyiben hosszan nyomja, a LED villogása gyorsul, az eszköz gyári 

alaphelyzetbe áll. Ezt csak akkor használja, ha biztos benne, hogy az 

eszköz minden beállítását törölni akarja. 

Paraméterek: 

Névleges feszültség: AC100-240V 

Névleges áramerősség: 16 A (Max) 

Frekvencia: 50/60Hz 

Működési hőmérséklet: -20-600C 

WIFI frekvencia: 2.4 Ghz  

Maximum teljes terhelhetőség: 3680W 

 

1. Telepítse a "Smart Life" APP -ot A "Smart Life" app -ot az Apple 

App store -ban, a Google Play áruházban találja, vagy olvassa be a 

lenti QR kódot: 

2. Lépjen be a register / log in képernyőre, adja meg e-mail címét, 

amelyre az ellenőrző kódot küldhetik a regisztráció 

véglegesítéséhez. 

 

 



 

 

 

A "Smart Life" app azokkal a mobileszközökkel kompatibilis, 

amelyeken  iOS 8.0 (vagy újabb), vagy Android 4.4 (vagy újabb) 

operációsrendszer fut. 

Az okos konnektor összekapcsolása a "Smart Life" APP -al 

 

A. Könnyű mód (Ajánlott) 

1. Kérjük győződjön meg arról, hogy az okos konnektor 

csatlakoztatva van az áramforráshoz, majd nyissa meg a " Smart 

Life" APP -ot, érintse meg az " ADD DEVICES" gombot, vagy 

a képernyő jobb felső sarkában válassza az "Electrical outletet" 

2. Várjon amig a LED visszajelző elkezd gyorsan villogni, vagy 

nyomja hosszan (5mp -ig) a  Be/Ki gombot az eszközön amíg a 

LED visszajelző gyorsan nem villog, ekkor a kijelző az" Add 

Devicelapra lép. 

3. Győződjön meg róla, hogy a LED visszajelző gyorsan villog, majd 

erősítse meg az APP -ban; 

4. Válassza ki WiFi hálózatot amihez csatlakozni kíván, majd adja 

meg a hozzá tartozó jelszót.; 

5. Várjon amíg a beállítás befejeződik, majd érintse meg a "Done" 

gombot. 

B. AP Mód 

1. Ha nem sikerült a csatlakozás " Könnyű mód"-ban, váltson AP 

módra. Az AP Mód a jobb felső sarokban található az "ADD 

DEVICE" lapon: 

2. nyomja hosszan a  Be/Ki gombot az eszközön, amíg a LED 

visszajelző lassan nem villog; 

3. Győződjön meg róla, hogy a LED visszajelző lassan villog, majd 

erősítse meg az APP -ban; 



 

 

 

4. Válassza ki WiFi hálózatot amihez csatlakozni kíván, majd adja 

meg a hozzá tartozó jelszót és erősítse meg; 

5. Érintse meg" Connect NOW' gombot, válassza a " SmartLife xxx" 

nevű WiFi hálózatot, majd térjen vissza a" Smart Life" APP -hoz; 

6. Várjon amíg a beállítás befejeződik, majd érintse meg a "Done" 

gombot. 

Ismerje meg a "Smart Life" APP -ot 

 

A. Devices (eszközök) 

A jobb felső sarokban található "+" megnyomásával adhat hozzá a a 

listában szereplő eszközt. 

1. Switches (kapcsolók) 

Switches kapcsolók segítségével bárhol legyen, bármikor Be/Ki 

kapcsolhatja eszközét, ameddig rendelkezik internet kapcsolattal. 

Érintse meg a jobb felső sarokban található ikontaz eszköz nevének 

módosításához, vagy csoport létrehozásához (amennyiben több 

eszközzel is rendelkezik), ezzel több eszközt is Be/Ki kapcsolhat 

egyidejűleg. 

2. Timer (időzítő) 

Ütemezze, hogy az eszköz „lámpái” bekapcsoljanak, amikor felébred, 

vagy amikor hazaér. Kapcsolja be és ki az eszközöket különböző 

időpontokban, hogy mások azt gondolják, hogy valaki otthon van, amíg 

Ön távol van. 

3. Left time (maradék idő) 

Ezzel a funkcióval tetszés szerint be- vagy kikapcsolhatja az 

eszközöket egy adott idő után. 



 

 

 

 

B. Scenes (jelenetek) 

Ezzel a funkcióval tetszés szerinti jeleneteket hozhat létre. 

C. Profile (Profil) 

A Profil a hozzáférés a felhasználók számára a személyes adatok 

kezeléséhez, amelyek főként a következő információkat jelenítik meg: 

 

 



 

 

 

 

Biztonsági információk: 

A terméket kizárólag beltéren, száraz helyen használja. A konnektort 

az útmutatóban közzétett aljzat névleges értékén belül kell használni. 

Kérjük, hogy az eszközt mindig a használati útmutatóban leírtaknak 

megfelelően használja! Az Okos konnektort gyermekek nem 

használhatják! 

Jótállás: 

A termékre a vásárlástól számított 1 (egy) év jótállást biztosít a gyártó. 

 

Származási hely: Kína, Gyártja: WONLEX CO.,LTD Shenzhen, Kína 

Importálja és forgalmazza: holjarsz.hu Kft. 1035 Budapest, Kerék utca 80. 

e-mail: holjarsz@holjarsz.hu,  Tel: 06 30 792 7485 
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