Инструкция за експлоатация на брава Smarty Solid
Въвеждане на първоначални настройки, администратори и потребители
- Английските гласови указания ще ви насочат как да добавяте, променяте и изтриете потребители на пръстови
отпечатъци, пароли и карти. На екрана ще се вижда в кое меню ще сте.
- Временната фабрична администраторска парола е: 123456
Смяна на фабричната администраторска парола
- Натиснете 1 после # и администраторската парола (123456) и пак # за да влезете в режим на програмиране.
/Въвежда се два пъти новата парола и # за край/
Настройки
- Натиснете 1 после # и новата админ парола и пак # за да влезете в режим на програмиране.
1 - Менажиране на потребители
1-1 - Менажиране на администратори /Въвежда се два пъти новата парола и # за край/
1-2-1 - Добавяне на администратор
1-2-2 - Изтриване на администратор
1-2 - Менажиране на обикновенни потребители
/Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък 5 пъти и карта по един път/
1-2-1 - Добавяне на потребител
1-2-2 - Изтриване на потребител
2 - Системни настройки.
2-1 - Избор на език
2-2 - Избор на сила на звука
3 - Проверка на записи.
4 - Ресет - връщане на фабрични настройки - # за потвръждаване, * за отказ.
- 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.
- Можете да върнете заводските настройки, като натиснете бутона, намиращ се под батериите, след като свалите
капака им.
Промяна на лява и дясна брава
Със смяната на един болт и съобразено с червения маркер, можете да промените посоката на бравата от дясна в
лява.
- За двете външни части на бравата е само развиване на болта, който се намира от вътрешната страна на
дръжката, завъртане на дръжката на 180 градуса надолу и отново завиване на болта. Внимава се маркера да е на
правилното място както е на картинката.
- Вътрешното тяло за вграждане се обръща като всички останали брави, като се озвобождава езичето и се
обръща на 180 градуса,
Инсталиране на приложението Tuya Smart
За да се задейства бравата да работи с приложението, първо сменете фабричната администраторска парола,
после вкарайтe код, пръстов отпечатък или карта.
1. Изтеглете мобилното приложение Tuya Smart.
2. Отворете приложението и се регистрирайте
3. Подготовка на бравата да приеме мобилното приложение
Натиснете екрана на бравата да се появят цифрите. Натиснете 2 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) 》
Когато натискате бутона за звънеца ще се чуе звънеца отвътре, но и ще се изпрати покана за отваряне на
вратата в приложението и Вие само трябва да се съгласите с натискане на бутон в него.

