PAROWANIE Z APLIKACJĄ
TUYA SMART
Dziękujemy za zakup w naszym sklepie.
Przedmiot, który zakupiłeś współpracuje z darmową aplikacją TUYA SMART którą należy
pobrać z Google Play Store (Android) lub App Store (IOS)

Zaletą aplikacji Tuya Smart jest ogromna ilość obsługiwanych urządzeń oraz bardzo
rozwojowe tempo wdrażania zmian i poprawek, Na obecną chwilę tłumaczenie nie jest
kompletne, ale z każdą nową wersją aplikacji widać duże postępy. Imponujące są także

możliwości konfigurowania inteligentnych scenariuszy oraz możliwości integracji z innymi
systemami Smart Home.
1. Proces rejestracji w aplikacji.

UWAGA: Jeżeli jako LOGIN wprowadzony został Twój numer telefonu komórkowego,
hasło należy potwierdzić kodem weryfikacyjnym, który aplikacja prześle SMS-‟em w kilka
sekund po zatwierdzeniu LOGIN‟u.
Kod weryfikacyjny należy wpisać w czasie 60 sekund w pole „Verification Code‟ Następnie
w pole „Please input password‟ należy podać unikalne hasło.
Hasło musi zawierać minimum 9 znaków i przynajmniej jedną cyfrę. Wpisane hasło
zatwierdzamy przyciskiem „Confirm‟.
Na początku warto zaznaczyć, że twórcy aplikacji TUYA podkreślają istotne kwestie
bezpieczeństwa i anonimowości danych przechowywanych w chmurze. Wszystkie dane
wprowadzone do aplikacji zostają zaszyfrowane i pozostają anonimowe. Obsługa zdarzeń
lokalizacji i innych danych w chmurze realizowana jest bez użycia wprowadzonych realnych

danych / nazw / adresów. Wszystkie informacje przechowywane w chmurze są w postaci
zaszyfrowanych ciągów numerycznych.
Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie warto zacząć od konfiguracji swojego
środowiska Inteligentnego Domu. Aplikacja po poprawnym zalogowaniu powinna przejść do
ekranu głównego.
2. Konfiguracja aplikacji

Podstawowy ekran aplikacji. Z tego
poziomu możesz po dodaniu wszystkich
urządzeń zarządzać ich stanem i sprawdzać
parametry. Podział na pomieszczenia
pomaga w segregacji większej ilości
urządzeń. Warto w tym momencie
poeksplorować możliwości tego ekranu,

Pierwszym krokiem będzie nazwanie
Twojego Inteligentnego Domu. Wybierz
z górnej części ekranu Dom” Następnie
Zarządzanie domem >

Wybierz pozycję Dom >

W tym miejscu możesz zmienić nazwę
swojej lokalizacji. Możesz zmienić

liczbę pomieszczeń zmienić nazwy
pomieszczeń oraz przypisywać
konkretne urządzenia do tych
pomieszczeń.

Opcja “Lokalizacja rodziny” pozwala
określić położenie twojej instalacji. Jest
to pomocne przy późniejszym tworzeniu
inteligentnych scenariuszy opartych na
pogodzie czy porze dnia i
nasłonecznieniu. Aplikacja
automatycznie będzie w stanie określić
wschód i zachód słońca. Zachmurzenie i
opady co może być bardzo pomocne
przy tworzeniu inteligentnych
scenariuszy. W tym miejscu możesz
także udostępnić swoją lokalizację
innym osobom posiadającym aplikację
TUYA.

Po wprowadzonych zmianach
podstawowy ekran informuje o aktualnej
pogodzie. Zauważyć można także
zmienioną nazwę.
Czas dodać nowo nabyte urządzenie!
Z ekranu głównego wybierz opcję
“Dodaj urządzenie” Lub przyciśnij + w
prawym górnym rogu aplikacji. Upewnij
się, że dodawane urządzenie jak i telefon
są w bliskiej odległości od Twojego
routera Wifi.

Wybierz z listy dodawane urządzenie.
Jest to dość istotny krok ponieważ opcje
w oprogramowaniu muszą odpowiadać
możliwościom urządzenia.
 Dla czujników (dymu, zalania,
ruchu, itp.) Proszę wybrać
CZUJNIK >> SENSOR WIFI
 Dla Inteligentnych gniazdek
proszę wybrać GNIAZDKO
ELEKTR.
 Dla żarówek OŚWIETLENIA

UWAGA!
Wszystkie urządzenia dodawane do aplikacji Tuya Smart można łączyć z siecią WIFI na
dwa sposoby. „Tryb łatwy” gdzie do urządzenia przesyłamy tylko hasło naszego routera
wifi oraz „Tryb AP” gdzie łączymy się ze stworzonym przez urządzenie HOTSPOT w
celu przesłania danych.
Uwaga! Jeżeli pierwsza metoda zakończy się niepowodzeniem proszę spróbować
metody trybu AP.

Tryb łatwy

Zasil urządzenie. W fabrycznym stanie
po pierwszym zasileniu urządzenie
powinno samo wejść w tryb parowania.
Dioda na urządzeniu powinna mrugać w
szybkim tempie około 2 razy na
sekundę. Jeżeli tak nie jest wciśnij i
przytrzymaj przycisk parowania
urządzenia na około 5-7 sekund, aż
zauważysz, że dioda urządzenia mruga
w szybkim tempie. Następnie potwierdź
przyciskając “Confirm indicator rapidly
blink”

Wpisz nazwę swojej sieci WIFI lub
wybierz sieć wybierając opcję “Zmień
sieć” Wpisz także hasło do swojej sieci
WIFI.
UWAGA! Upewnij się, że wpisywane
dane są poprawne. W późniejszych
etapach aplikacja nie będzie Cię
informować o błędnie wpisanych
danych.
UWAGA! Wpisując te dane musisz
być podłączony do tej właśnie sieci
WIFI 2.4 GHz.

Przez około minutę urządzenie będzie
przechodzić proces auto konfiguracji.
Jeżeli ten proces zakończy się
powodzeniem zobaczysz opcję zmiany
nazwy swojego nowo dodanego
urządzenia.

Jeśli proces zakończy się
niepowodzeniem wybierz opcję
“Rozumiem” i przejdź do 2 metody
parowania “Tryb AP”

Tryb AP

Po powrocie do głównego ekranu.
Wybierz ponownie Dodawanie nowego
urządzenia. Po wyborze typu urządzenia
na widocznym obok ekranie wybierz w
prawym górnym rogu “Tryb
kompatybilności”

Wyświetli się ekran parowania w trybie
kompatybilności.
UWAGA! Aby rozpocząć należy:
1.Wyłączyć urządzenie z zasilania
2. Podłączyć urządzenie do zasilania
3. Przycisnąć przycisk parowania na
urządzenia na około 5 sekund aż dioda
zacznie szybko mrugać.
4. Po zaobserwowaniu szybkiego
migania diody należy ponownie na 5
sekund przytrzymać przycisk parowania.
Dioda powinna rozpocząć powolne
mruganie około jeden raz na sekundę.
Zachowanie takie wskazuje, że
urządzenie pomyślnie weszło w tryb
parowania AP (kompatybilności).

Zostaniesz poproszony o wpisanie
nazwy swojej sieci WIFI oraz hasła
dostępowego.

Przyciskając w poprzednich krokach
dwukrotnie przycisk parowania
sprawiłeś, że Twoje nowo dodawane
urządzenie stworzyło HOTSPOT Wifi
do którego musisz się podłączyć.
Przejdź w swoim telefonie do sieci Wifi
przyciskając “Połącz teraz” Wybierz
sieć o nazwie SmartLife_XXXXX lub
Tuya_XXXXX
Następnie powróć do aplikacji i dokończ
dodawanie urządzenia.

Po udanej komunikacji i
autokonfiguracji ukaże się możliwość
zmiany nazwy nowego urządzenia oraz
przypisania pomieszczenia, w którym
się będzie docelowo znajdować.

Urządzenie dodano pomyślnie

Konfiguracja harmonogramu

Po udanym dodaniu urządzenia do
aplikacji można przejść do
podstawowych konfiguracji samego
urządzenia. Na poniższych stronach
omówimy konfigurację prostego
harmonogramu.

W widoku urządzenia wybierz funkcję
“Schedule”

Dodaj harmonogram

Zobaczysz nowy ekran dodawania
harmonogramu. Ustawianie
harmonogramu w aplikacji Tuya
odbywa się poprzez wpisanie zdarzeń
Włącz, Wyłącz.
W pierwszej kolejności ustaw zdarzenie
włączenia. Wybierz godzinę oraz opcję
powtarzania w konkretne dni tygodnia.
Power - ON

Po wybraniu dni tygodnia przyciśnij
strzałkę w górnej części ekranu aby
wrócić do ustawiania harmonogramu.

Gratulacje, Twoje pierwsze zdarzenie
harmonogramu zostało ustawione.
Zgodnie z tym przykładem o godzinie
22:12 w każdy dzień tygodnia
urządzenie włączy się.
Z poziomu tego ekranu możesz szybko
włączać i wyłączać zaprogramowane
wcześniej zdarzenia harmonogramu.

Następnie skonfiguruj drugie zdarzenie
wyłączające urządzenie wybierając
opcję POWER - OFF podczas
dodawania zdarzenia. Zwróć uwagę aby
poprawnie zaznaczyć dni tygodnia.

Wierzymy że z pozostałymi ustawieniami sobie
poradzisz. Jeżeli jednak miałbyś jakieś problemy czy
pytania zapraszamy do kontaktu. sklep@houseiq.pl

