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Manual utilizare.
Seria de plafoniere BT/WiFi(tuya) 

OPRIȚI TENSIUNEA 
ELECTRICĂ

Instrucțiuni montaj

 

  Buton PORNIT/OPRIT

Ajustare intensitate luminoasă (+)

3 0 m

Buton resetare

Ajustare temperatură de culoare
3000K, 4500K, 6500K, Lumină de veghe

Spre 3000K

Ajustare intensitate luminoasă (-)

Spre 6500K

Setare plafonieră la temperatura
 de culoare 6500k

Setare plafonieră la temperatura de culoare
3000K, 4500K, 6500K, Lumină de veche
Setare plafonieră la temperatura
de culoare 6500k

Lumină de veghe Programare pentru oprire automată
dupa 30 minute

Telecomandă IR

Funcții telecomandă



Ghid de conectare.
Instrucțiuni de conectare pentru aplicații.

1. Descărcați aplicația Tuya Smart.

Aplicația poate fi descărcată, scanând unul din cele două coduri QR, în funcție 
de sistemul de operare de pe dispozitivul mobil pe care se face instalarea. 

Android Apple IOS

De asemenea puteți caută în Google Play, sau App Store, după termenul „Tuya Smart” 

2. Creați un cont nou în aplicația Tuya Smart

Deschideți aplicația Tuya Smart și apăsați butonul „Creați un cont nou”.



Urmați pas cu pas instrucțiunile de înregistrare afișate de aplicație
 1. Introduceți o adresă de e-mail validă
2. Obțineți codul de verificare
3. Introduceți codul de verificare,primit pe adresa de e-mail specificată
4. Setați o parolă formată din litere și cifre,  și cu o lungi me cuprinsă
            între 6 și 20 de caractere

  

3. Adăugare dispozitive noi in 
aplicație

3.1 Asigurați-vă ca pe dispozitivul mobil 
serviciul Bluethoot este pornit și sunteți 
conectat la rețeaua Wi-Fi locală, după 
care autentificați-vă în aplicație

3.2 Alimentați dispozitivul la o sursă de
tensiune electrică. La prima utilizare, 
plafoniera trebuie sa lumineze intermitent. 
Dacă acesta luminează continu, atunci t
rebuie aplicată procedura de resetare de
mai jos,  sau să urmăriți instrucțiunile 
din aplicație.

- Porniți tensiunea
- Apăsați succesiv la  intervale de maxim
2 secunde, On-Off-On-Off-On
- Confirmați în aplicație ca plafoniera
luminează intermitent.



3.3 Când plafoniera luminează intermitent, 
apăsați butonul „+” situat în colțul dreapta
sus sau butonul „Adăugați dispozitiv”.

Aplicația va scana și detecta automat 
dispozitivul aflat în apropiere și va trimite
mesaj pentru conectare. 
Apăsați butonul „Go to add”,
dacă doriți conectarea noului dispozitiv
descoperit, iar în fereastra următoare, 
butonul „+”

3.4 Introduceți parola de conectare la
rețeaua locală Wi-Fi și confirmați 
(dispozitivele funcționează doar pe canale
Wi-Fi de 2.4GHz).

3.5 După confirmare, aplicația va
înregistra/instala automat dispozitivul, și
va trimite mesaj de confirmare că
plafoniera s-a conectat cu succes.

Opțional puteți redenumi dispozitivul, 
utilizând pictograma din stânga denumirii 
implicite.
Terminați instalarea cu butonul „Finalizare”

Lorem ipsum

3.6 Dispozitivul a fost înregistrat cu success,
de acum puteți începe să vă bucurați 
de funcționalitățile oferite de noul 
dumneavoastră dispozitiv inteligent



4. Autoscanarea (Auto Scan)

Înregistrarea se poate face și prin scanare automată folosind opțiunea „Auto Scan”.
Când plafoniera luminează intermitent, accesați „Auto Scan”.
După ce dispozitivul a fost descoperit, apăsați butonul „Următor” 
și reluați pașii de la punctul 3.4.

PULSAR

Pentru mai multe informații despre funcționalitățile dispozitivelor
Home Experience consultați manualul complet de utilizare accesând linkul:
www.elbielectric.ro/pulsar/docs


