


Despre conexiunea Wifi

Inainte de a folosi pentru prima data termostatul inteligent, trebuie 
setata valoarea de conectare Wifi pentru a putea comunica cu celelalte 
dispozitive.
Conexiunea: Cu termostatul inchis, apasati butonul sageata-sus 5 sec, 
simbolul de la Wifi va licari pe display si termostatul intra in modul de 
sincronizare.
Trebuie sa aveti Bluetooth-ul pornit pe mobil.

1. Descarcati aplicatia
Cautati in Google Play sau App Store QR codul de mai jos pentru 
aplicatia Tuya. De asemenea merge is cu apicatia Smart Life

2. Creati un cont nou
Daca nu aveti deja un cont creat, trebuie sa va inregistrati prin  
verificare cod SMS. Apasati "Creare cont nou". Dupa ce apasati 
"Accept" o sa ajungeti pe pagina de inregistrare.

Sistemul va selecta automat regiunea/ tara, sau puteti selecta manual. 
Introduceti numarul de telefon sau adresa de email si seletati " Obtine 
verificare cod".
Introduceti codul primit dupa care va puteti introduce parola.
Apasati "Finalizare" pentru a termina.

3. Adaugare dispozitiv
1. Bluetooth: Activati Bluetooth pe telefon, porniti dispozitivul si 
deschideti aplicatia.  Apasati pe "Adaugare dispozitiv" sau pe "+" in 
coltul dreapta sus. Va aparea "Adaugare dispozitiv" (fig 2)
2. Conectare rapida: Cautati dispozitiul ca in fig. 3 si selectati odata 
gasit pentru a-l adauga in aplicatie 

3. Conectare Wifi: Cu termostatul deschis, tineti apasat 5 sec butonul 
sageata-sus
Pe display simbolul Wifi va licari si termostatul a intrat in modu lde 
sincronizare
Termostatul il gasiti in aplicatie la "Bluetooth+Wifi" la "Small Home 
Appliances". Apasati "Go to connect" exact ca in imaginea 2 si 
urmariti instructiunile pana ajungeti la continut (fig. 3) 

Apoi, daca toate setarile din modul AP au fost corecte, reteaua va 
incerca sa caute dispozitivul ca in imaginea 1, iar daca totul este in 
regula si s-a conectat se va afisa ca in imaginea 2.

Daca conexiunea a esuat din cauza retelei (ca in imagiena de mai jos), 
trebuie sa schimbati de pe frecventa de 5Ghz pe cea corecta de 
2.4Ghz.

4. Interfata aplicatie


