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1. Podłączenie modułu Wi-Fi do ekranu Nexwei

2. Specyfikacja
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Wymiary (mm): 

Zasilanie:

Interfejsy sieciowe: 

Wi-Fi: 

Ethernet: 

Format wideo: 

110 x 80 x 25

AC 90-300V / DC 15V

Wi-Fi / Ethernet

2.4 GHz (802.11 b/g)

10/100Mbit autonegocjacja

CVBS / AHD / TVI / CVI

3. Instalacja aplikacji

Należy odnaleźć w GooglePlay lub AppStore aplikację o nazwie „Tuya Smart”.



Po zainstalowaniu aplikacji należy zalogować się do aplikacji. Jeżeli nie posiadamy jeszcze 
konta należy wykonać prostą rejestrację a następnie  się zalogować.
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4. Dodawanie urządzenia do aplikacji za pomocą 
     połączenia kablowego

1. Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy .Dodaj urządzenie
2. Wybieramy , .Czujnik ochrony Kamera bezpieczeństwa
3. Wybierz .Inne tryby
4. Wybierz .Konfiguracja sieci przewodowej
5. Wybierz .Next step
6. Następuje automatyczne wykrywanie urządzenia.
7. Gdy aplikacja pokarze znalezione urządzenie klikamy .Połącz
8. Nastąpi automatyczne połączenie i konfiguracja urządzenia. Należy być w pobliżu routera.
9. Urządzenie zostało dodane. Kliknij zakończono.



strona 5

1 2 3

4 5 6



strona 6

5. Dodawanie urządzenia do aplikacji za pomocą Wi-Fi

1. Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy .Dodaj urządzenie
2. Wybieramy , .Czujnik ochrony Kamera bezpieczeństwa
3. Wybierz .Inne tryby
4. Wybierz Parowanie sieci punktu dostępowego.
5. Wybierz .Next step
6. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wpisz do niej hasło.
7. Połącz swój telefon z siecią o nazwie  gdzie XXXX to 4 ostatnie pozycje Smartlife_XXXX
adresu mac urządzenia.
8. Po połączeniu z siecią wróć do aplikacji .Tuya Smart App
9. Nastąpi automatyczne połączenie i konfiguracja urządzenia. Należy być w pobliżu routera.
10. Urządzenie zostało dodane. Kliknij zakończono.
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6. Podstawowa konfiguracja oprogramowania

Po dodaniu urządzenia do aplikacji pojawi się ono na głównym ekranie aplikacji.
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Aby móc korzystać z dwukierunkowej komunikacji należy wejść w podgląd kamery klikając na 
dodane wcześniej urządzenie. Następnie klikamy w ikonę długopisu w prawym górnym rogu 
ekranu, następnie wybieramy  →  i zmieniamy na Podstawowe ustawienia funkcji Tryb audio
Dwukierunkowe audio.

7. Obsługa domofonu za pomocą aplikacji

W aplikacji możemy podejrzeć co się dzieje przed domofonem. Możemy również wykonać 
zdjęcie oraz nagrać wideo.

Aby wejść w podgląd z wideodomofonu na głównym ekranie aplikacji wybieramy 
interesujące nas urządzenie

Aby nawiązać głosowe połączenie lub odebrać połączenie wystarczy kliknąć na ikonę 
mikrofonu (Speak).

Aby otworzyć elektrozaczep klikamy na kłódkę (Unlock).

Aby wykonać zdjęcie klikamy na aparat (Screenshot)

Aby wykonać nagranie wideo klikamy na kamerę (Record). Ponowne kliknięcie na ikonę 
kamery powoduje zakończenie nagrywania.



strona 10

8. Udostępnianie urządzenia innym domownikom

Gdy telefon nas informuje o przychodzącym połączeniu należy kliknąć w powiadomienie, 
nastąpi automatyczne otwarcie aplikacji i włączenie podglądu z kamery wideodomofonu. 
Aby odebrać połączenie klikamy w ikonę mikrofonu (Speak).

Aby udostępnić urządzenie innemu domownikowi, wchodzimy w ustawienia kamery (ikonka 
długopisu w podglądzie) następnie wybieramy  i klikamy Udostępnione urządzenia Dodaj 
udostępnienie. Wpisujemy adres e-mail lub numer telefonu konta domownika i klikamy 
Zakończono.

Nie wyrzucać produktu wycofanego z użytku razem z odpadami z    
gospodarstwa domowego. Taki produkt trzeba przekazać jego     
dystrybutorowi  lub skorzystać z systemu selektywnej zbiórki 
odpadów udostępnionego przez władze danej gminy.


