
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Wi-Fi Redőnymozgató 

relé

Függönykapcsoló

Megjegyzés: A redőnyök leállításához nyomja 
meg egyszer a hagyományos redőnykapcsolót a 
fel/le kapcsolás után (ugyanazon a gombon) 
Csatlakoztassa a kapcsolót a redőnymodulhoz 
először.
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TECHNIKAI JELLEMZŐK:

1. kérdés: Működik ez a Google Home készülékkel?
V: Igen, működik. És az Alexával is kompatibilis.
2. kérdés: Szükségem van-e hubra ahhoz, hogy a 
függönymodullal működjön？
V: Nem, nincs szükség arra, hogy hubot vásároljon, és nincs 
szükség hubra a modulhoz.
3. kérdés: Vezérelhetem a modult a saját távirányítómmal?
V: Ez a függönykapcsoló modul (MS-108WR) RF433 beépített, és 
csak 1527-es kódolású RF433 távvezérlő kapcsolóval működhet.
4. kérdés: Vásároljak egy intelligens függönykapcsolót, hogy ezzel 
a modullal működjön?
V: Nem, csak csatlakoztassa a modult a hagyományos 
függönykapcsolójához az intelligencia megvalósításához.
5. kérdés: Mit tegyek, ha nem tudom konfigurálni a 
függönymodult?
V: a: Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
    b: Győződjön meg róla, hogy a mobil és a függönymodul 
ugyanazon a 2,4 GHz-es wifi hálózaton van.
c: Hogy jó internetkörülmények között van-e.
d:Győződjön meg róla, hogy az alkalmazásban megadott jelszó 
helyes. e:Győződjön meg arról, hogy a kábelezés megfelelő.
6. kérdés: Mely termékeket tudom vezérelni a készülékkel?
V: Függönyök, redőnyök, redőny....
Q7:Mi történik, ha a wifi elromlik?
V: A függönymodulhoz csatlakoztatott eszközt továbbra is 
vezérelheti a hagyományos függönykapcsolójával, és amint a wifi 
ismét aktív lesz, a függönymodulhoz csatlakoztatott eszköz 
automatikusan csatlakozik a wifi hálózatához.
K8: Mit kell tennem, ha megváltoztatom a wifi hálózatot vagy 
megváltoztatom a jelszót?
V: A modult a wifi hálózathoz az alkalmazás felhasználói 
kézikönyvének megfelelően csatlakoztathatja.

MS-108: Wi-Fi
MS-108WR: Wi-Fi+RF433

Termék típus WiFi Redőnymozgató relé

Wifi frekvencia  
Működési hőmérséklet
Ház hőmérséklete 
Működési tartomány
Méretek
IP értékelés

-10ºC - +40ºC Tc: 
+80ºC (Max.) ≤ 
200 m 
52x47x18 mm 
IP20

Feszültség
Áramerősség
Max. teljesítmény

90-250V AC 
2A
500W(250V) 
2.4GHz  WiFi 
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1. Redőnykapcsolóval

2. Kapcsoló nélkül

EMC Standard (EMC)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), 
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02), 
EN 62311: 2008, EN 55015:2013 
+A1:2015, EN 61547:2009

Safety Standard (LVD)
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010, 
EN 60669-1:2018

RoHS Standard (RoHS)
2011/65/EU, (EU) 2015/683

Powered By

Enjoy Our Smart Life

Bárhonnan

APP

APP

Időzítő Hangvezérlés 
Google Home-mal

Eszköz 
megosztás

App

APP

Átjáró Hangvezérlés

Házon belüli helyi üzemeltetés

Redőnykapcsoló

Hangvezérlés 
Amazon Alexa-val

Telepítés

1.

2.
3.

 Figyelmeztetések:
A telepítést minősített szakembernek kell végeznie.

Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
Tartsa a készüléket távol a víztől, nedves vagy forró 
környezettől. 

4. Telepítse a készüléket olyan erős jelforrásoktól távol, 
mint például mikrohullámú sütő, amelyek a jel 
megszakadását okozhatják, ami a készülék rendellenes 
működéséhez vezethet.
5. A betonfal vagy fémes anyagok által okozott 

Bekötési utasítások és ábrák
1.Kapcsolja ki a tápegységet, mielőtt bármilyen munkát 
elvégezne. 
elektromos szerelési munkák elvégzése előtt.
2. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajznak 
megfelelően.  
3. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba.
4. Csatlakoztassa a tápegységet és kövesse a 
kapcsolómodul beállítási utasításait

Tegye az okostelefonját a kapcsolómodul közelébe, 
amikor konfigurál, és győződjön meg róla, hogy van 
min. 50% Wi-Fi jel. 

Fontos

Alkalmaz§s el®rhetŖs®ge

K£ZI VEZ£RL£S  
A kapcsol·modul termin§l fenntartja a hozz§f®r®st a  
k®zi fel¿lb²r§l§si funkci·t a v®gfelhaszn§l· sz§m§ra a be-®s 
kikapcsol§shoz.
Ćlland· bekapcsol§s/o  funkci·hoz. 
Megjegyz®sek:
1) Az App ®s a kapcsol· be§ll²t§sa is vissza§ll²that·, az 
utols· be§ll²t§s a mem·ri§ban marad.  
2) Az App vez®rl®s szinkroniz§lva van a 
k®zi kapcsol·val. 

iOS App / Android App

Szkennelje be a QR-k·dot az AZ-Smart alkalmaz§s 
letºlt®s®hez, vagy kereshet a "AZ-Smart" kulcssz·ra is 
az App Store-ban vagy a Googleplay-ben az App 
letºlt®s®hez.



Wi-Fi kapcsolódás
for MS-108/MS-108WR 

Region

Nyissa meg az alkalmazást, válassza a "+" 
lehetőséget a jobb felső sarokban, majd az eszköz 
hozzáadásához válassza a "Switch (Wi-Fi)" 
lehetőséget.

Make sure your smart phone and WiFi switch 
module are under the same WiFi network at
2.4 GHz connection.Confirm when the light
blinks rapidly (twice a second).

A csatlakozás a hálózat állapotától függően 
körülbelül 10-120 másodpercig tart. . 

Connecting

Device found
Register device to the smart cloud
initializing device

Make sure your router,mobile,and
device are as close as possible

2%
Ha a párosítás megtörtént, a WiFi kapcsoló 
megjelenik az alkalmazásban.

Csatlakozzon az Amazon Alexához vagy a 
Google Assistanthoz a hangvezérléshez, vagy 
ossza meg az eszközöket családtagjaival vagy 
barátaival. .  

Mobile number/e-mail address

Obtain verification code

Jelentkezzen be vagy regisztrálja fiókját 
mobilszámával vagy e-mail címével. Írja be a 
mobiltelefonjára vagy postafiókjába küldött 
verifikációs kódot, majd állítsa be a bejelentkezési 
jelszavát. Kattintson a "Család létrehozása" gombra 
az alkalmazásba való belépéshez. 
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Add Device
Power on the light and confirm
the indicator blinks rapidly

Add Device

Confirm indicator blinks rapidly

(Wi-Fi)

Reset Curtain Switch

reset
button

More

Device Name

Basic information about the device

Supported Third-party 
Control Others

Others

Share Device

Create Group

Device information

Feedback

Device Location

Check Network

Amazon 
Alexa

Google 
Assistant

3.2 Második módszer: Párosítás hagyományos 
párosítási módszerrel. Nyomja meg a reset gombot 
több mint 7 másodpercig, amíg a sípszó folyamatosan 
gyorsan megszólal, mint Di-Di-Di... a Wi-Fi párosítási 
módba való belépéshez.

3.1 Első módszer: Párosítsa és törölje a WiFi 
kódot a Bluetooth és a WiFi csatlakoztatásával 
időközben (Új frissítés).
1. Győződjön meg róla, hogy a telefon 
csatlakoztatva van a Wi-Fi és a Bluetooth 
kapcsolathoz.

2.Nyissa meg az az-smart alkalmazást, és 
kattintson a "+" gombra, majd a képernyőn 
automatikusan megjelenik a felkérő oldal. 
Kattintson a "Menj hozzá" gombra.

Wi-Fi link módszer: (két párosítási módszer)
Párosítás előtt fejezze be a kapcsolómodul bekötését.

3. Válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt, és 
kattintson a "+" gombra.

4. Adja meg a Wi-Fi jelszót, és kattintson a 
"Tovább" gombra, várva a kapcsolat befejezését.

5. Sikeresen hozzáadta az eszközt, a "Kész" 
gombra kattintva szerkesztheti az eszköz nevét, 
hogy belépjen az eszköz oldalára.
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Élvezze az intelligens otthoni automatizálás okos 
életét az intelligens vezérlés érdekében az All-in-
one mobilalkalmazásunk használatával, bárhol is 
legyen a világon, vagy egyszerűen 
hangvezérléssel, amikor kényelmesen otthon ül.  .   

Voice control

App control

APP   Nyomja meg 5-ször a reset gombot, és 
várjon 2 másodpercet, amíg a piros jelző 
gyorsan villog, hogy párosítsa a nyitás 
gombbal.

     Nyomja meg 6-szor a reset gombot, és várjon 
2 másodpercet, amíg a piros kijelző gyorsan 
villog, hogy párosítani tudja a bezáró gombbal.

     Nyomja meg 7-szer a reset gombot, és várjon 2 
másodpercet, amíg a piros jelző gyorsan villog a 
bezárás gombbal való párosításhoz.

RF Kapcsolódás
(csak MS-108WR)

1

2

  Nyomja meg 10-szer a reset gombot az 
RF üzemmód törléséhez.

2

Visszaállítási mód     

3

17 18 19 20

21 22 23 24

2.Ezután két eszközt fog látni az alkalmazásban, 
és kattintson a főkapcsolóra (mint az alábbi egy 
utas kapcsoló) a következő műveletbe lépve.

3.Kattintson a jobb felső sarokba     és válassza a 
"Multi-Control Association" lehetőséget, majd 
kattintson a "+" gombra a jobb sarokban.

4. Válassza ki a kapcsolót, amelyhez társítani 
szeretné, majd válassza ki azt a 
kapcsológombot, amellyel ugyanazt a fényt 
szeretné vezérelni.

5. Ezután menjen vissza az előző oldalra, két elemet 
fog látni az oldalon, az egyik a fő kapcsoló, a másik 
az, amit az imént társított.
Megjegyzés: Kérjük, erősítse meg, hogy a társított 
kapcsoló engedélyezve van. 

6. Most már két kapcsolóval tudja vezérelni a 
fényt.Ne társítson másik gombot ugyanabba a 
kapcsolóba a többszörös vezérléshez.

7. Ha egy másik harmadik vagy több intelligens 
kapcsolót szeretne hozzáadni a fény 
vezérléséhez, csak ismételje meg a fenti 
lépéseket.És az alábbi eredményt fogja látni, 
amikor egy másik új kapcsolót társít.

Hozzárendelt 1

Hozzárendelt 2

Főkapcsoló

Főkapcsoló

Új hozzáadott kapcsoló

Köszönjük támogatását és vásárlását.nálunk. 
Mi a MOES-nál mindig rendelkezésére állunk 
igényei kielégítésére. 

Ossza meg vásárlási élményét velünk.
Ha bármilyen más igénye van, kérjük lépjen 
kapcsolatba velünk,

moes@moessmart

@moes_smart

@moes_smart@moes_smart

service@moeshouse.com

www.moeshouse.com

MS-104B

MS-104B

Light Switch Switch 1

Switch 1

Switch 1

3.3 Hogyan érhetjük el a többvezérlésű 
hozzárendelést
Megjegyzés: Kérjük, a társítás előtt győződjön meg arról, 
hogy sikeresen hozzáadta a kapcsolót az az-smart 
applikációhoz a Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
1. Hozzáadhat egy másik intelligens kapcsolót 
ugyanahhoz az az-smart App-hoz egyébként menjen a 
következő lépésre).
Megjegyzés: Az újonnan hozzáadott kapcsolót nem kell 
a fényhez vezetékezni, csak az L és az N szükséges a 
vezetékezéshez.

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD 

Address: Power Science and Technology 

Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, 

Yueqing Economic Development Zone, 

Yueqing, Zhejiang, China

Tel:+86-577-57186815 

Email:service@moeshouse.com

Nyomja meg a reset gombot több mint 7 
másodpercig a Wi-Fi módszer 
visszaállításának megkezdéséhez.
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