
PULSAR
Ghid de conectare.

smart control
home experience



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 căuta 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 lungime cuprinsă între 6 și 20 de caractere

  



3. Adăugare automat dispozitive
noi în 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, LED-ul indicator de pe 
priza smart trebuie sa lumineze intermitent, de 
culoare albastru. 
Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie 
aplicată procedura de resetare de
mai jos,  sau să urmăriți instrucțiunile 
din aplicație.

Pentru a reseta dispozitivul în starea de 
configurare rapidă, țineți apăsat butonul mai mult
de 6 secunde, până când LED-ul indicator 
începe să lumineze intermitent 
(de două ori pe secundă) în culoarea
albastru.



3.3  În momentul în care se deschide aplicația, 
noul dispozitiv este detectat automat și se începe
instalarea acestuia, urmând pașii afișați de aplicație.
Apăsați butonul „Go To Add”, după care în fereastra
următoare folosiți  opțiunea „+”  (adăugare dispozitiv). 



3.4 Confirmați denumirea rețelei Wi-Fi  la care
sunteți conectat (doar rețele 2.4 Ghz),  parola 
acesteia și apăsați butonul „Confirmare”. 

3.5 Apăsați butonul „Finalizat/Efectuat ” pentru a
termina instalarea noului dumneavoastră dispozitiv.



4. Adăugare dispozitive noi în 
aplicație (funcția Auto Scan).

4.1 Asigurați-vă că pe dispozitivul mobil serviciul
Bluetooth este pornit și sunteți conectat la rețeaua
Wi-Fi locală, după care autentificați-vă în aplicație.



4.2 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune
electrică. La prima utilizare, LED-ul indicator de pe 
priza smart trebuie să lumineze intermitent, de 
culoare albastru. 
Dacă acesta luminează continuu, atunci trebuie
aplicată procedura de resetare de mai jos,  sau
să urmăriți instrucțiunile din aplicație.

Pentru a reseta dispozitivul în starea de 
configurare rapidă, țineți apăsat butonul mai mult
de 6 secunde, până când LED-ul indicator 
începe să lumineze intermitent 
(de două ori pe secundă) în culoarea
albastru.



4.3 Când LED-ul indicator luminează intermitent, 
apăsați butonul „+” situat în colțul dreapta
sus sau butonul „Adăugați dispozitiv”. 
În ecranul următor selectați opțiunea Auto Scan.



4.4 Aplicația va scana și detecta automat 
dispozitivul aflat în apropiere și îl va afișa pentru 
conectare. După ce apăsați butonul „Următor”, 
aplicația va finaliza conectarea dispozitivului, unde
puteți schimba denumirea acestuia.



4.5 Dispozitivul a fost înregistrat cu succes,
și de acum puteți începe să vă bucurați  de 
funcționalitățile oferite de nouă dumneavoastră
priză inteligentă.



5. Adăugare dispozitive noi in 
aplicație (funcția Add Manually).

5.2 Asigurați-vă că pe dispozitivul mobil serviciul
Bluetooth este pornit și sunteți conectat la rețeaua
Wi-Fi locală, după care autentificați-vă în aplicație.

5.3 Apăsați butonul „+” situat în colțul dreapta
sus sau butonul „Adăugați dispozitiv”. 
În ecranul următor selectați opțiunea 
Add Manually, și alegeți secțiunea „Electrician” și 
selectați modelul de priză Wi-Fi / Wi-Fi (BLE).

5.1 Alimentați dispozitivul la o sursă de tensiune
electrică.





5.4 La prima utilizare, LED-ul indicator de pe 
priza smart trebuie să lumineze intermitent, de 
culoare albastru. Dacă acesta luminează 
continuu, atunci trebuie aplicată procedura de
resetare de mai jos. 

Pentru a reseta dispozitivul în starea de 
configurare rapidă, țineți apăsat butonul mai mult
de 6 secunde, până când LED-ul indicator 
începe să lumineze intermitent 
(de două ori pe secundă) în culoarea
albastru.

După ce ați resetat dispozitivul, confirmați acest 
lucru și în aplicație, bifând opțiunea
”Confirm indicator rapidly blink”, după care 
apăsați butonul „Următor” 



5.5 În fereastra următoare, confirmați denumirea
rețelei Wi-Fi  la care sunteți conectat (doar rețele
2.4 Ghz),  parola acesteia și apăsați butonul



„Următor”. Aplicața va începe instalarea și după 
ce adăugarea a fost efectuată cu succes, 
va afișa o fereastră de confirmare. 

5.6 Apăsați butonul „Finalizat” pentru a începe să
vă bucurați de noul dumneavoastră dispozitiv.



6. Control vocal integrare Google 
Assistant și Amazon Alexa.

6.1 În aplicație, deschideți interfața destinată 
gestionării prizei inteligente, selectați butonul
editare și alegeți aplicația la care vreți să vă
conectați. 



Informații generale
• După conectarea prizei inteligente în rețeaua
locală și configurarea în aplicația TUYA, aceasta
se poate controla de oriunde aveți acces la o 
conexiune de Internet.
• Butonul ON/OFF  este prevăzut cu iluminare LED
albastră permanentă, ceea ce o face ușor de 
identificat pe întuneric.
• Dispozitivul poate fi setat, astfel încât  își păstreze
ultimul status (ON/OFF), pe care îl avea înainte de
întreruperea energiei electrice. Astfel în cazul unei
eventuale întreruperi a energiei electrice, aceasta
va reveni la starea în care se afla înainte de 
întrerupere.
• Priza se poate conecta doar la rețele Wi-Fi de
2,4Ghz.
• Conexiunea Bluetooth este folosită doar pentru
configurarea inițială a dispozitivului. 
Nu se folosește pentru control.



Informații tehnice
Prevăzută cu protecție pentru copii.
Tensiune alimentare: 230V AC, 50Hz
Curent: 16A (încărcare maximă)
Putere: 3680W
Conectivitate: Wi-Fi 2.4Ghz / Bluetooth
Apps: iOS / Android



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

PULSAR


