
Programėlės atsisiuntimas ir įdiegimas

Šioje instrukcijoje pasirinktas Huawei mobilusis telefonas kaip pavyzdys įrašant programėlę ir kaip ja
naudotis. Programėlė vadinasi „Tuya app“, galima ją parsisiųsti nuskenavus pateiktą QR kodą žemiau.

1. Atidarykite „App Store“ (skirta „iOS“) arba „Google Play“ parduotuvę (skirta „Android“) savo
mobiliajame telefone, ieškokite „Tuya Smart“ arba nuskaitykite QR kodą aukščiau, kad
atsisiųstumėte programą ir ją įdiegtumėte.

2. Pakeiskite „App launch“(programėlės paleidimas) nustatymą. Kaip rasti nustatymą:
Telefonas>>>Nustatymai>>>Programėlės>>>Programėles paleidimas
(Mobile>>>Settings>>>Apps>>>App launch)
Raskite programėlę „Tuya Smart“, pakeiskite nustatymą iš „Tvarkyti automatiškai“ (manage
automatically) į „tvarkyti rankiniu būdu“ (manage manually) ir leiskite įsigalioti „Automatinis
paleidimas“ (Auto-launch), „Antrinis paleidimas“ (Secondary launch) ir „leisti veikti
fone“ (Run in background), (jei šio nustatymo nepakeisite , jūsų mobilusis telefonas gali
negauti įrenginio pranešimų)

3. Suteikite visus šiai programai reikalingus leidimus
Nustatymų nuoroda: Telefonas>>>Nustatymai>>>Programėlės>>>Peidimai
(Mobile>>>Settings>>>Apps>>>Permissions) ir suteikite visus leidimus reikalingus šiai
programėlei.

Paskyros registracija/prisijungimas

Nauji vartotojai turi užregistruoti naują paskyrą ir prisijungti naudodami savo vartotojo vardą ir
slaptažodį. Registracija vykdoma naudojant el.pašto adresą.

Įrenginio pridėjimas ir tinklo konfigūracija

Pastabos:

1) Šis įrenginys gali veikti tik su 2,4 GHz Wi-Fi signalu. Taigi, patikrinkite maršrutizatorių ir
įsitikinkite, kad jis veikia 2,4 GHz dažniu. Konfigūruodami tinklą laikykite produktą ir mobilųjį
telefoną kuo arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad užtikrintumėte pakankamą tinklo signalą.

2) Prašome atidžiai sekti žingsnius nuo 1 iki 4.
3) Jei tinklo konfigūravimo metu išgirstate pagrindinio kompiuterio raginimą „konfigūruoti

tinklo išjungimą“ (configure network timeout) arba yra rodoma, jog tinklo konfigūracija
nepavyksta, išeikite iš programėlės, iš naujo paleiskite produktą ir vėl atlikite 1 veiksmą.



Instrukcija:

1. Atidarykite ir prisijunkite prie programėles, spustelėkite „pridėti įrenginį“ (Add Device) ir
kairiajame produktų kataloge pasirinkite „Vaizdo stebėjimas“ (Video Surveillance), kaip
parodyta 1 pav. Tada dešinėje esančiame gaminio tipe pasirinkite „Išmanusis durų
skambutis“ (Smart Doorbell) ir atsiras sąsaja, kaip parodyta 2 pav. Pažymėkite varnelę ir
spauskite toliau: “Next”.

2. Išimkite įrenginio (pagrindinės dalies) išorinį ir vidinį bloką ir prijunkite išorinio įrenginio
kabelį prie pagrindinio kompiuterio galinės dalies, kaip parodyta 3 pav. Ilgai palaikykite
paspaudę vidurinį ekrano mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte. Tada 5 sekundes
palaikykite paspaudę dešinįjį mygtuką, kad įjungtumėte tinklo konfigūracijos režimą. Šiuo
metu ekranas paskleis balso raginimą „Please use APP to setup network“ (Prašome naudoti
programėlę, kad nustatytumėte tinklą) ir pamatysite, kad mirksi mėlynas indikatorius (mirksi
kartą per 1 sekundę) ant ekrano.



3. Kai išgirsite balso raginimą „Please use the app to setup the network“ (liet. Tinklui nustatyti
naudokite programėlę) ir pamatysite, kad mirksi mėlynas indikatorius,mobiliojoje
programėlėje pasirinkite priminimą (Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt
tone is heard“ (liet. Įsitikinkite, kad indikatorius greitai mirksi arba girdite raginimą) (2 pav.)
ir tada spustelėjus „Next“ (Kitas), pasirodys nauja sąsaja (5 pav.)

4. Įveskite „Wi-Fi“ vartotojo vardą ir slaptažodį (5 pav.). Tada spustelėkite „Next“ (Kitas),
pasirodys QR kodo nuskaitymo priminimo sąsaja, spustelėkite „Next“ (tęsti), kad iššoktų QR
kodo sąsaja (6 pav.). Tada, su skambučio lauko kamera nuskaitykite QR kodą, išlaikykite 15-
20 cm atstumą. Kai pagrindinis įrenginys siunčia balso raginimą „Connecting
network“ (Prisijungiama prie tinklo), sąsajoje spustelėkite parinktį „I Hear a prompt“ (Išgirsti
balso raginimą) (6 pav.) ir atsiras sąsaja „Adding device“ (įrenginio pridėjimas) (7 pav.).
Maždaug po 30-60 sekundžių, kai pagrindinis įrenginys balsu paragins „Network setup
successful“ (tinklo sukūrimas sėkmingas), tinklo konfigūracija baigsis ir pasirodys sąsaja (8
pav.). Spustelėkite „Done“ (Atlikta), tada spustelėkite „Security camera“ (Apsaugos kamera),
kad patektumėte į vaizdo sąsają.



Įrenginio ir programėlės nustatymai

1. Įrenginio nustatymai: kai mobilusis telefonas ir įrenginys yra sujungti, įrenginį galima įjungti.
Nustatymo būdas: spustelėkite "pieštuko" simbolį viršutiniame dešiniajame vaizdo įrašo
lango kampe, tada pasirodys įrenginio nustatymo sąsaja, kaip parodyta 9 pav.



2. Programėles nustatymai: išeikite iš programos vaizdo lango, apatiniame dešiniajame
programos kampe spustelėkite „me“ (Aš), tada pasirodys programos nustatymo sąsaja, kaip
parodyta 10 pav.

Produktas

1. LCD ekranas; 2. Gamyklinių parametrų atstatymo mygtukas; 3. Įkrovimo lizdas; 4. SD kortelės
lizdas; 5. Kairysis mygtukas (taip pat pradinių nustatymų atstatymo mygtukas); 6. Vidurinis
mygtukas (taip pat ekrano/įjungimo ir išjungimo mygtukas); 7. Dešinysis mygtukas (taip pat
tinklo konfigūravimo mygtukas); 8. PIR jutiklis; 9. IR šviesos diodas; 10. Durų skambučio
mygtukas; 11. Kamera; 12. Kolonėlė; 13. Mikrofonas

Funkcijos:

Kairysis mygtukas (taip pat pradinių nustatymų atstatymo mygtukas): Kai ekranas yra įjungtas,
paspaudę palaikykite šį mygtuką 10 sekundžių ir prietaiso nustatymai bus atstatyti į pradinius.

Vidurinis mygtukas (taip pat Ekrano/įjungimo ir išjungimo mygtukas): Paspaudę palaikykite šį
mygtuką 3 sekundes, norėdami įjungti arba išjungti prietaisą. Norėdami išjungti arba įjungti
ekraną, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.

Dešinysis mygtukas (taip pat tinklo konfigūravimo mygtukas): Įjungus prietaisą paspaudę
palaikykite šį mygtuką 5 sekundes, kad įjungtumėte tinklo konfigūracijos režimą arba paspaudę
palaikykite šį mygtuką 5 sekundes, kad išeitumėte iš tinklo konfigūracijos režimo.

Durų skambučio mygtukas: paspauskite šį mygtuką, kad pažadintumėte durų skambutį ir
paskambintumėte prijungtam telefonui.

Parametrai:

Palaikomos programinės įrangos: Android ir iOS
Kamera: 720P
LCD ekranas: 4.3 coliai, IPS, 480*272
Baterija: 3500mAh
Dviejų krypčių garsas: taip
Judesio aptikimas: taip
Išorinė atmintis: „Micro SD“ kortelė (maksimali 128 GB)
IR LED bangos ilgis: 940 nm (nematoma šviesa)
Akumuliatoriaus įkroviklis: 5V/2A
Tinka durų angai: skersmuo 14-35mm
Taikomas durų storio diapazonas: 35-100 mm
„Wi-Fi“: ieee802.11b/g/n 2.4GHz



Montavimo instrukcija:

1. Atsižvelgdami į durų storį, pasirinkite tinkamą varžtą, tada įsukite varžtą į angą
2. Nuplėškite dvipusę lipnią apsauginę plėvelę lauko dalies galinėje pusėje, įkiškite įrenginio

cilindrą kartu su FPC laidu per durų akutę, tada priklijuokite lauko dalį prie durų (judesio
aptikimas yra viršuje, durų skambučio mygtukas apačioje).

3. Išimkite metalinį laikiklį (rodyklė AUKŠTYN ant laikiklio reiškia aukštyn), perkiškite FPC laidą
per stačiakampę angą, varžtą per metalinio laikiklio apskritimą, tada tvirtai užfiksuokite
metalinį laikiklį su lauko pusės įrenginiu.

4. Į vidinio įrenginio dalį įdėkite TF kortelę.
5. Prijunkite FPC laidą nuo lauko dalies prie vidinės dalies jungties (atkreipkite dėmesį, jog būtų

teisinga kryptis)
6. Keturios viduje esančios dalies gale esančios angos turi būti sulygiuotos su keturiomis

iškyšomis ant metalinio laikiklio. Pakelkite į viršų, tada patraukite žemyn lauko dalį, kad
tvirtai užsifiksuotų.

Į pakuotę įeina:

Vidinės ir išorinės įrenginio dalys, metalinis laikiklis, 3 tvirtinimo varžtai, maitinimo laidas,
instrukcija.


