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PNI SmartHome RG120LR WiFi
Okos relé

Használati utasítás

https://www.metroman.hu/termekek/GSM-es-Wifi-kapunyito/
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Műszaki adatok

• Tápellátás: 230V AC - 5V/1A DC
• Ajtóérzékelő típusa: mágneses vezetékkel
• Az érzékelő kábel hossza: 5 méter
• Megrendelés típusa: NO relé (normál nyitva nincs feszültség)
• Vezeték nélküli frekvencia: 2,4 GHz
• Átviteli teljesítmény: 100mW
• Vezeték nélküli szabvány: IEEE802.11 b/g/n
• Mobil alkalmazás: Tuya Smart, Smart Life
• Telepítés: csak beltérben
• Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ +50°C

Amit kapsz

• Intelligens relé
• Vezetékes ajtóérzékelő
• USB - Micro USB kábel
• 230V-5V hálózati adapter
• Szerelési tartozékok
• Használati utasítás 

Kompatibilitási teszt a PNI RG120LR relé és a motoros 
kapu/ajtó között

1. Táplálja a relét a mellékelt tápegységgel és USB -kábellel. A LED felváltva 
pirosan/kéken villog, majd a kék LED -en stabilizálódik.

2. A dobozban található piros/fekete vezetékekkel csatlakoztassa a relét a 
garázskapu -nyitóhoz (vagyis a garázskapu -nyitó vezetékeit).
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3. Nyomja meg a relén lévő gombot.
4. A gomb megnyomása elindítja a parancsot, bezárja a relét és a NO 

vezérlőáramkört (normál esetben nyitva, feszültség nélkül). 

A.

B.

C.

C.1 C.2

D.

E. F.

A. Tápegység 230V - 5V
B. USB - mikro USB kábel
C. Relé egység
C.1    LED
C.2   Gomb 

D. Piros/fekete vezetékek
E. Garázskapu motor (automatika)
F. Megnyitás gomb 

Ha a teszt sikeres, és az ajtó kinyílik, ismételje meg és tesztelje a zárási eljárást, 
majd folytassa a következő lépéssel.

Ha a kapu nem nyílik ki, előfordulhat, hogy a relé nem kompatibilis a garázskapu 
automatizálásával. Ellenőrizze az automatizálási dokumentációban a kompatibilis 
nyitóparancs -típust. 
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Az intelligens relé csatlakozás a WiFi hálózathoz és a Tuya 
Smart mobilalkalmazás kiegészítése

1. Csatlakoztassa a telefont a 2,4 GHz -es vezeték nélküli hálózathoz. A PNI 
RG120LR intelligens relé csak a 2,4 GHz -es vezeték nélküli kapcsolatot 
támogatja. Ha 2 hálózat áll rendelkezésre, az egyik 2,4 GHz és a másik 5 
GHz, győződjön meg arról, hogy a 2,4 GHz -es WiFi hálózatot választotta 
a kapcsolathoz.

2. Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Playről vagy az App Store -ból, 
vagy olvassa be az alábbi QR -kódokat:  

Android iOS
3. A párosítási eljárás során győződjön meg arról, hogy a telefon és a relé a 

WiFi hálózat hatótávolságán belül van (legalább 50% -os jel kell, hogy 
legyen). Győződjön meg arról, hogy az útválasztón nincs aktiválva a MAC 
szűrési funkció. 

https://www.metroman.hu/termekek/GSM-es-Wifi-kapunyito/


50

4. Indítsa el az alkalmazást, jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot, ha először 
használja az alkalmazást.

5. Táplálja a relét a tápegységgel és a csomagban található USB -kábellel. A 
LED gyorsan pirosan/kéken villog. Megjegyzés: Ha viszont a LED ritkán 
villog, nyomja meg és tartsa lenyomva a relé gombját, amíg a LED gyakran 
pirosan/kéken villog.

6. Kattintson a + ikonra az alkalmazás jobb felső sarkában.
7. A bal oldali kategóriák listájából válassza a lehetőséget Electrical, aztán 

aGarage Door Opener (Wi-Fi) lehetőséget a képernyő jobb oldalán 
található eszközök listájáról.

8. Ellenőrizze még egyszer, hogy a relén lévő LED gyakran villog -e.
9. Írja be a vezeték nélküli hálózat jelszavát (szükség esetén aktiválja a GPS 

helyét a telefonon), és folytassa.
10. A párosítási folyamat több pillanatig is eltarthat. Várja meg, amíg sikeresen 

befejeződik. Az alkalmazás megkéri, hogy nevezze át a relét. 
Ha a relé hozzáadása sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket, győződjön meg 
arról, hogy a helyes vezeték nélküli hálózati jelszót adta meg, és hogy a relén lévő 
LED gyakran villog.
Az alkalmazás lehetővé teszi a garázskapu kinyitását és bezárását, a riasztási 
értesítések beállítását nyitott/csukott ajtó esetén, valamint egy bizonyos időpont 
beállítását, amikor az ajtó automatikusan kinyílik/bezáródik.

Az intelligens relé egyetlen 
garázskaput nyithat.

Az alkalmazásban azonban annyi relét 
adhat hozzá, amennyit csak akar, 
annyi ajtóhoz vagy kapuhoz. 
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Relé felszerelése a garázskapura

Csak akkor szerelje fel a relét, ha tesztelte a kompatibilitást a garázskapuval, és 
miután hozzáadta a mobilalkalmazáshoz.
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1. Fal
2. Garázsajtó
3. Érzékelő kábel
4. Vezetékes érzékelő
5. Érzékelő mágnes (a garázskapun rögzítve)
6. Érzékelő kábel
7. Relé
8. Piros/fekete vezetékek
9. Garázskapu nyitó gomb

Első lépés: Töltse fel a relét a csomagban található hálózati adapter segítségével.

Második lépés: Csatlakoztassa a relét az ajtónyitóhoz (vagyis a garázskapu 
-nyitóhoz vezető vezetékekhez).
Dugja be a piros/fekete vezetékes dugót a relébe. Ezután csatlakoztassa 
a 2 vezetéket a garázskapu motorjához (automatizálás) ugyanazokban a 
csatlakozókban, ahol a falra szerelt nyitógombhoz vezető vezetékek vannak 
csatlakoztatva.

Harmadik lépés: Csatlakoztassa az érzékelőt a garázskapuhoz.
Csatlakoztassa az érzékelő csatlakozóját a reléhez. Ezután szerelje fel a vezetékes 
érzékelőt a falra és a mágnest a garázskapura úgy, hogy a két elem közötti távolság 
3-15 mm legyen. Használja a dobozban található szerelési tartozékokat (csavarok, 
szögek, kábelek).

Megjegyzés: Ha csavarokkal nehéz felszerelni, alternatívaként használhatja a 
csomagban található kétoldalas szalagot.
A biztonságos rögzítéshez mindkét elemet használhatja: csavarokat + kétoldalas 
szalagot.  
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