Видеодомофон Smarty с Tuya Smart
1.

Изтеглете мобилното приложение Tuya Smart на Вашия смартфон;

2.

Отворете приложението, отидете до главната страница и натиснете “Add a device”. (иконка със знак + в
горен десен ъгъл)(смартфонът трябва да бъде свързан към работеща 2,4Hz Wi-Fi мрежа);

3.

Изберете Security & Video Surveillance и след това Smart Doorbell;

4.

След като устройството е включено, изчакайте да чуете: „The camera is ready to begin pairing”. Това
означава, че е готово за свързване;

5.

Ако не чуете това, натиснете reset бутона за 10 секунди(намира се до батериите), докато светлината
светни в синьо. Устройството ще се рестартира и ще влезе в режим за свързване;

6.

Въведете паролата за Wi-Fi в приложението;

7.

Сканирайте QR кода от смартфона с видеодомофона.

•

За свързване на вътрешния звънец:

1.

Включете го към електрическата мрежа

2.

Задръжте бутона му докато започне да премигва синя светлина

3.

Натискате бутона за позвъняване на видеодомофона.

Важно! Преди употреба премахнете предпазните стикери (зелени лепенки) от батериите.
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Video Doorbell Smarty Tuya Smart
1.

Download the mobile app Tuya Smart on your smartphone.

2.

Open the app, go to the main page, and select “Add a device”. (Orange “+” icon in the top right corner)(The
smartphone should be connected to a working 2,4Hz network).

3.

Select Security & Video Surveillance and after that Smart Doorbell;

4.

After the device is set up, wait for it to say: „The camera is ready to begin pairing”. This means that the doorbell
is ready to pair.

5.

If you do not hear that, press the reset button for 10 seconds, with the light shining in blue. The device will be
reset and enter pairing mode.

6.

Enter your Wi-Fi Password in the app.

7.

Scan the QR code from the smartphone with the doorbell.

•

To connect the indoor chime:

1.

Plug it in an electric outlet.

2.

Press down the button until the blue light is blinking.

3.

Press the ring button on the doorbell.

•

Please note that you should remove the protective cover of the batteries (green stickers) before using the
doorbell.
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