
Инструкции за монтаж и администриране на ел. брава Smarty Slim 
 
Основни възможности и управление през приложението Tuya Smart 
Бравата се отключва с пръстов отпечатък, парола, чипове и чипкарти както и механични 
ключове или генерирани пароли от приложението Tuya Smart. 
- Завъртете дръжката нагоре и смарт бравата се заключва. 
- Метален дизайн, износоустойчив, устойчив на висока температура, устойчив на корозия с 
ниво на сигурност IP65. 

- Сензорни бутони, прахоустойчив, водоустойчив, чувствителен сензор. 
- Захранва се от 4 бр. батерии 1.5V AА, които могат да издържат 8000 отваряния /при 24 отваряния на ден - 12 
месеца/. 
- Преди да се изтощят батериите, ще има аларма за ниска мощност поне 50 пъти, като ви предупреждава да 
ги смените. И ако батериите вече са изтощени, можете да използвате USB батерия за захранване. В този 
рeжим работят само администраторски пароли. 
- Ако грешна парола или невъведен пръстов отпечатък се въведе повече от 5 пъти се чува аларма „бипкане", 
като бравата временно се заключва за 120 секунди. 
- Управление чрез мобилното приложение Tuya Smart за генериране на постоянна парола, временна парола, 
еднократна парола, циклична парола за отключване, както и часовете, когато паролата да е активна през 
определени дни от седмицата. 
 

Промяна на лява и дясна брава 
Mожете да промените посоката на бравата от дясна в лява или обратно.  
   - За двете външни части от вътрешната страна, където влиза квадрата ще видите болт с кръстовидна глава. 
Развивате болта и издърпвате дръжката навън докато изкочи от квадратното легло и я завъртете в желаната 
посока. Вкарвате дръжката отново в квадратното легло и завивате болта.  
Вътрешното тяло, което влиза във вратата се обръща като всички останали брави. Вкарвате навътре езичето 
освобождавате го и го завъртате 
   - Важно -  От вътрешната страна на външната дръжка, където влиза квадрата ще видите два знака L  и R. 
Внимава се, за лява врата L  и за дясна врата R  да сочи надолу. 
 
 

Въвеждане на първоначални настройки 
- Английските гласови указания ще ви насочат как да добавяте, променяте и изтриете потребители на 
пръстови отпечатъци, пароли и карти. 
Временната фабрична администраторска парола е: 0123456789 
 
При начално програмиране и смяна на фабрична администраторска парола 
Натиснете * /в някои модели 0/ после # и въведете фабрична администраторска парола един път и натиснете 
#. (Гласът: "1 Management user, 2 Ordinary user, 3 Temporary user, 4 System settings 5 Record query") 
Натиснете 1 Manage Users за промяна, въведете новата си админ парола и натиснете #. Гласът ще Ви подкани 
да я въведете отново, въведете я и пак # за потвръждение. Администраторската Ви парола е приета. 
 

Настройка на потребители 

 
Натиснете */в някои модели 0/ после # и новата администраторска парола и пак # за да влезете в режим на 
програмиране. Гласът: "1 Management user, 2 Ordinary user, 3 Temporary user, 4 System settings 5 Record query" 
 
1 Management user - Настройка на админ потребители 
Гласът: 1 configuration operation, 2 change password, 3 delete operation 
- Изберете 1 configuration operation 
Въвежда се два пъти паролата на новия потребител и # за край, отпечатък и карта по един път. 
Системата автоматично присвоява сериен номер на потребителя(Гласът: The currently assigned serial number 
is 00Х, please enter a new password / fingerprint / or card) 
- Изберете 2 change password - за промяна на парола 
Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък и карта по един път. (Гласът: Please enter the new 
management password → Please enter the new password again → The configuration is successful) 



- Изберете 3 delete operation - изтриване на потребител. (Гласът: Please enter the serial number) 
Въвежда се 3-цифровия сериен номер на потребителя за изтриване. (Гласът: Deleted successfully) 
 
2 Ordinary user - Обикновенни потребители   
(Гласът: 1 configuration operation, 2 change password, 3 delete operation) 
- Изберете 1 configuration operation 
Въвежда се два пъти паролата на новия потребител и # за край, отпечатък и карта по един път. 
Системата автоматично присвоява сериен номер на потребителя (Гласът: The currently assigned serial number 
is 00Х, please enter a new password / fingerprint / or card) 
- Изберете 2 change password - за промяна на парола 
Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък и карта по един път. (Гласът: Please enter the new 
management password → Please enter the new password again → The configuration is successful) 
- Изберете 3 delete operation - изтриване на потребител (Гласът: Please enter the serial number) 
Въвежда се 3-цифровия сериен номер на потребителя за изтриване. (Гласът: Deleted successfully) 
 
3 Temporary User - Временни потребители  
(Гласът: 1 configuration operation, 2 change password, 3 delete operation, 4 door opening time setting) 
- Изберете 1 configuration operation 
Въвежда се два пъти паролата на новия потребител и # за край, отпечатък и карта по един път. 
Системата автоматично присвоява сериен номер на потребителя. (Гласът: The currently assigned serial number 
is 00Х, please enter a new password / fingerprint / or card) 
- Изберете 2 change password - за промяна на парола 
Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък и карта по един път. (Гласът: Please enter the new 
management password → Please enter the new password again → The configuration is successful) 
- Изберете 3 delete operation - изтриване на потребител (Гласът: Please enter the serial number) 
Въвежда се 3-цифровия сериен номер на потребителя за изтриване. (Гласът: Deleted successfully) 
- Изберете 4 Open time setting (Гласът: Please set the start time) 
Въведете валидна начална година, месец, ден, 2-цифрена година, 2-цифрен месец, 2-цифрен ден. (Гласът: 
Please set the end time) 
Въведете валидна крайна година, месец, ден, 2-цифрена година, 2-цифрен месец, 2-цифрен ден. (Гласът: 
Please set unlock period 1) 
Въведете валиден период на отключване (начален и краен период), 2 точки на първите 2 цифри, 2 точки в 
края 2. (Гласът: Please set unlock period 2 и Гласът: Please set unlock period 3) 
Повторете горната операция, за да зададете периода на отключване 2-3. (Гласът: Please set the cycle period) 
Въведете времето на цикъла, което трябва да бъде циклично. Изберете бутони с номера 1-7 (представлява 
съответно от понеделник до неделя) и изберете една или повече цифри до представляват, че цикълът "ден от 
седмицата" е валиден в рамките на зададения валиден период от време. Не влиза в сила в рамките на 
избрания цикъл 
 
4 system settings - Системни функции  
(Гласът: 1 time setting, 2 volume setting, 3 unlock mode, 4 dynamic password, 5 initialization operation, 6 language 
selection) 
- Изберете 1 настройка за време (Гласът: Please enter 2 digit years) 
Въведете валидна 2-цифрена година. (Гласът: Please enter 2 digits) 
Въведете валиден двуцифрен месец. (Гласът: Please enter 2 digits) 
Въведете валиден двуцифрен ден. (Гласът: Please enter 2 digits) 
Когато бъдат въведени 2-цифрените минути, гласът на системата ще завърши въвеждане на цялото време. 
Ако натиснете директно клавиша # по време на процеса на въвеждане, системата ще направи директно 
потвърждение на текущата операция за настройка на часа 
- Изберете 2 настройка на силата на звука - 2 volume setting (Гласът: 1 low volume 3 high volume) 
Натиснете бутон 1 или 3, за да регулирате необходимата сила на звука. Всеки път, когато натиснете # за да 
регулирате силата на звука, натиснете #. (Гласът: set successfully) 
- Изберете 3 режима на отключване unlock mode (Гласът: 1 Отмяна на режима с двоен клавиш 2 
Активиране на режим с двоен клавиш) 
Натиснете бутон 1. (Гласът: Double key mode has been cancelled) 
Натиснете бутон 2 (Гласът: Dual key mode is turned on) 



- Изберете 4 Dynamic Password (Гласът: Disable dynamic password 1, Enable dynamic password 2) 
Натиснете бутон 1. (Гласът: Dynamic password is disabled)  
Натиснете бутон 2. (Гласът: Dynamic password is turned on) 
- Изберете 5 initialization operation (Гласът: Press 1 to confirm the initialization operation) 
Натиснете бутон 1. (Гласът: Initialization succeeded) 
- Изберете 6 language selection (Гласът: 1 Chinese, 2 English) 
Натиснете бутон 2. (Гласът: set successfully) 
 
5 record query - Справки 
Гласът: record 001, time ** year ** month ** day ** point ** minutes, user 002, password, unlock 
Изберете 3 за следващия запис и 1 за предишния запис. 
Гласът: Record 002, time ** year ** month ** day ** point ** minutes, user 003, card, / fingerprint / password, 
unlock 
Бутона за ресет на устройството с връщане на фабричните настройки се намира под капака на батериите. 
 
Допълнителни свойства 
- При добавяне на нова парола се въвежда два пъти и се потвърждава с # . Паролата е 6-8 цифри. 
- Добавяне на отпечатък: Допрете пръста 5 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всеки път 
(същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатъка. 
- Псевдо-парола: Пример: истинската парола е 112233, въвеждаме 5566 112233 5566 при отключване, (5566 
е псевдо парола в случая, за да попречи на наблюдатели да запомнят паролата.) 
- При натискане на * /знака за звънец/ изпраща заявка за отключване в мобилното приложение. При 
потвърждение от приложението вратата се отключва. 
- Можете да върнете заводските настройки, като натиснете бутона, намиращ се под батериите, след 
като свалите капака им. 
 
 

 Инсталиране на приложението Tuya Smart 
 
За да се задейства бравата да работи с приложението, първо сменете фабричния 
администраторски код, после вкарайте пръстов отпечатък или карта. . 
 
1. Изтеглете мобилното приложение  Tuya Smart 
Отворете приложението и се регистрирайте 
3. Подготовка на бравата да приеме мобилното приложение 
Натиснете екрана на бравата да се появят цифрите. Натиснете 8 после # и администраторската 
парола и пак # за да влезете в режим на програмиране. 
Бравата е готова да примеме приложението. 
4. Подготовка на мобилното приложение 

В приложението натиснете Add Device 》Security Sensing 》Door Lock (Wi-Fi) 》Въведете име 

на Вашата WiFi мрежа и паролата 》Натиснете (Confirm that the lock is flashing) 》 Докато звездичката на 
бравата премигва натеснете бутона NEXT. Ще започне да се осъществява връзка. Следва гласово 
потвърждение, че бравата е свързана (connection is successful). 
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