Kontroler sterownika bramy garażowej Wi-Fi do aplikacji TUYA
Podręcznik użytkownika
Zawartość zestawu:

czujnik otwarcia

GD-DC5

przewód

opaski zaciskowe
taśma dwustronna 3M

kabel micro USB

uchyty naścienne

uchwyty

śruby i wkręty

uchwyt
* Zasilacz USB 5V nie jest dołączony do zestawu.

Sprawdź zgodność urządzenia ze sterownikiem bramy
1. Włącz GD-DC5, czerwona dioda LED zaświeci się.
* Zasilacz USB 5V nie jest dołączony do zestawu.
* Zasilacz 5 V powinien mieć wydajność ponad 0,5 A (500 mA).
2. Użyj dołączonego przewodu (czarno-czerwony), podłącz GD-DC5 do swojego sterownika: podłącz końce
przewodów do zacisków, do których podłączone są przewody przycisku ściennego.
3. Użyj niewielkiej śruby lub gwoździa, aby kliknąć przycisk w GD-DC5, sterownik Twojej bramy garażowej
powinien się aktywować.
Zasilacz
USB 5V

* Zasilacz USB 5V, sterownik i przełącznik ścienny nie są
dołączone do zestawu.

dioda
LED

Sterownik bramy
przycisk

czarny
Kabel
micro USB

czerwony

Przycisk
ścienny
Jeśli ten test się nie powiedzie, urządzenie może nie być kompatybilne. Aby uzyskać dodatkowe instrukcje instalacji
i listę kompatybilnych modeli, odwiedź naszą stronę internetową i skontaktuj e-mailem się z naszym centrum pomocy
technicznej.
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Sprawdź poprawność działania: za każdym razem gdy wciśniesz przycisk, brama garażowa
otworzy się lub zamknie.






Poniżej znajduje się lista czynności do wykonania przed rozpoczęciem używania urządzenia:
Twój smartfon lub tablet powinien mieć połączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi 2,4G.
Urządzenie obsługuje tylko Wi-Fi 2,4GHz. Jeśli korzystasz z routera 5GHz (zapewniającego dwa sygnały
Wi-Fi: 5GHz i 2.4GHz), wybierz Wi-Fi 2,4GHz do podłączenia smartfonu.
Pobierz jedną z aplikacji: „Tuya Smart” lub „Smart Life” z APP Store lub sklepu Google Play.
Podczas procesu parowania upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub Android oraz GD-DCS5 znajdują
się w zasięgu routera Wi-Fi.
Upewnij się, że router nie blokuje numerów MAC. Jeśli nie, wyłącz filtrowanie numerów MAC routera.

* Zainstaluj jedną z aplikacji: „Tuya Smart” lub „Smart Life”

Dodawanie urządzenia
* Po pomyślnym dodaniu urządzenia (gdy niebieska dioda LED przestanie migać) sterownik bramy zostanie
aktywowany, dlatego zaleca się wcześniejsze zamknięcie bramy.
1. Włącz zasilacz USB GD-DC5, czerwona dioda LED zaświeci się.
2. Za pomocą małej śruby lub gwoździa naciskaj przycisk w GD-DC5 przez 5 sekund, aż niebieska dioda LED
szybko zacznie migać (dwa razy na sekundę).
3. Uruchom aplikację, kliknij ikonę „+” na prawym górnym rogu.
4. W opcji Select „All Devices” - wybierz typ „Door”.
5. Kliknij potwierdzenie, że dioda LED szybko miga”.
6. Wprowadź poprawne hasło Wi-Fi 2.4G. Następnie kliknij Potwierdź.
7. Nastąpi automatyczne połączenie z urządzeniem. Po zakończeniu procesu pojawi się monit o zmianę nazwy
urządzenia. Wprowadź nową nazwę i zapisz.

W przypadku niepowodzenia przeczytaj „View Help” i spróbuj ponownie.
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Jeden kontroler może
sterować jednym
sterownikiem, ale do
aplikacji można dodać
wiele kontrolerów

Kliknij tutaj aby
otworzyć
ekran
wszystkich
opcji
sterowania
* Aplikacja może sterować wieloma typami urządzeń

Opcje: zmiana nazwy, udostępnianie, upgrade, usuwanie,
zarządzanie grupami /położeniem,
ID urządzenia, adres IP/MAC, kontakt
Historia operacji

Kliknij aby otworzyć lub zamknąć
Po każdym otwarciu drzwi otrzymasz
powiadomienie

Kliknij aby
otworzyć lub
zamknąć

Timer
jednorazowy

Timery
jednorazowe
i powtarzane
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Kolejne kroki wykonaj po dodaniu urządzenia do aplikacji
*Przed instalacją zamknij drzwi garażowe

MONTAŻ
kabel czujnika
kabel czujnika

ściana

przewody

czujnik z kablem
magnes
(porusza się z drzwiami)

drzwi garażowe

przycisk ścienny

Etap 1

Etap 2

Krok 1: Włącz zasilanie.
* Zasilacz USB 5V nie jest dołączony do zestawu.
* Zasilacz 5 V powinien mieć wydajność ponad 0,5 A (500 mA).
Krok 2: Podłącz do przycisku ściennego.
Podłącz dołączony przewód (czarno-czerwony) do GD-DC5, następnie podłącz końce przewodów do zacisków,
do których podłączone są przewody przycisku ściennego.
Krok 3: Podłącz do drzwi garażowych.
Włóż końce przewodu czujnika do GD-DCS5, a następnie zainstaluj czujnik i magnes do drzwi garażowych
w odległości od 3 mm do 15 mm od siebie za pomocą dostępnych wkrętów/ wsporników/ taśmy 3M/ uchwytów/
opasek.

ściana
brama garażowa
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Jeśli instalacja za pomocą śrub jest utrudniona, możesz użyć taśmy 3M.
Jeśli martwisz się o stabilność, możesz użyć zarówno śrub, jak i taśmy 3M.

ściana

brama garażowa

Współpraca z Google Home

Współpraca z Alexa

1. Otwórz aplikację Alexa, kliknij menu w lewym
górnym rogu. Idź do Umiejętności.
2. Wpisz „Tuya Smart” lub „Smart Life” w polu
wyszukiwania i wybierz Szukaj.
3. Dotknij „Tuya Smart” lub „Smart Life”.
4. Włącz umiejętność.
5. Wprowadź informacje o swoim koncie i kliknij
„Zaloguj się”, aby połączyć swoje konto z
kontem Amazon. Jeśli twoje konto to numer
telefonu, wybierz swój kraj. Jeśli twoje konto jest
adresem e-mail, wybierz losowy kod kraju /
regionu.
Komendy głosowe:
„Alexa, turn on {nazwa urządzenia}”
„Alexa, turn off {nazwa urządzenia}”

Współpraca z IFTTT

1.
2.
3.
4.
5.

Uruchom aplikację Google Home, kliknij menu.
Kliknij Sterowanie domem.
W Urządzenia stuknij ikonę +.
Wybierz „Tuya Smart” lub „Smart Life”.
Wprowadź informacje o swoim koncie i kliknij
„Zaloguj”, aby połączyć swoje konto z kontem
Google. Jeśli twoje konto to numer telefonu,
wybierz swój kraj. Jeśli Twoje konto jest
adresem e-mail, wybierz losowy kod kraju /
regionu.

Komendy głosowe:
„Hey google, turn on {nazwa urządzenia}”
„OK google, turn off {nazwa urządzenia}”

1. Uruchom aplikację IFTTT, kliknij Szukaj.
2. Wprowadź „Tuya Smart” lub „Smart Life” i
wyszukaj.
3. Wejdź na stronę „Tuya Smart” lub „Smart Life”.
4. Następnie wprowadź konto i zaloguj się.
5. Przejdź do Moje aplety, dotknij „+” aby utworzyć
Twój własny aplet.
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Współpraca z Siri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dotknij „Smart” na dole aplikacji.
Dotknij „+” w prawym górnym rogu aplikacji.
Wybierz „Scena”, ustawienie inteligentne.
Wpisz swoją nazwę, np. „Otwórz drzwi
garażowe”
Dotknij „+” po prawej stronie, aby dodać jedną
lub więcej akcji.
Wybierz swoje urządzenie. Wybierz „Przełącz”
-> „Włącz.”.
Dotknij „Ustaw scenariusz wyzwalania Siri”.
Dotknij przycisku na dole.
Wypowiedz polecenie Siri, np. „Otwórz drzwi
garażowe”.
Stuknij „Gotowe” w prawym górnym rogu.
Dotknij „Zapisz” na prawym górnym rogu.
Następnie dodaj scenę „Zamknij” tak samo jak
powyżej.

Zapraszamy ponownie na zakupy
www.houseiq.pl
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