
PŘED PŘIHLÁŠENÍM KAMERY DO APLIKACE SE VŽDY 
UJISTĚTE, ŽE:
• Máte připravené mobilní zařízení (tablet nebo

mobilní telefon) s operačním systémem Android
nebo IOS nejnovější verze firmware.

• Mobilní zařízení je připojené do WiFi sítě, do které
budete zařízení přidávat a pomocí které bude
následně zařízení přistupovat do veřejné sítě internet

• Ověřte si, že vaše WiFi síť pracuje v pásmu 2,4 GHz.
Chytrá zařízení nepodporují pásmo 5GHz !

• Máte-li možnost, vyhněte se znakům s diakritikou –
některá neznačková mobilní zařízení mají s
diakritikou problémy a nejsou schopna spárovat
správně kamery do WiFi sítě, jejíž SSID nebo heslo
obsahuje právě tyto znaky (háčky, čárky, kroužky)

• V poslední řadě si stáhněte vždy nejnovější verzi
aplikace TUYA SMART z Google Play nebo
AppStore.

PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ APLIKACE MÁTE NA VÝBĚR ZE
TŘÍ MOŽNOSTÍ:
1. Přihlásit se (pokud již máte zřízený účet u TUYA

smart
2. Registrovat se jako nový uživatel služby: Průvodce

Vás provede celým procesem registrace účtu.
Dobře si zapamatujte všechny údaje, bude-li v
budoucnu měnit Váš mobilní telefon, bude stačit se
pouze přihlásit pod platným účtem a všechna Vaše
již načtená zařízení se Vám zobrazí v seznamu a
není nutné je již znovu párovat.

3. „TRY NOW“ vyzkoušet služby bez registrace – pro
rychlé odzkoušení funkcí zařízení

PO PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE existujícím účtem
vyberte ikonu „Přidat zařízení“ nebo tlačítko „PLUS“
Vyberte ze seznamu podporovaných zařízení kategorii
VIDEO DOHLED a následně Kamera (WiFi).
Průvodce Vám nyní provede samotným procesem
přihlášení kamery. Pokud jste již zkoušeli kameru
přidávat a nepodařilo se, doporučujeme kameru
resetovat podržením tlačítka reset po dobu cca. 10
vteřin. Následně kamera provede jednu otočku a ozve
se:
„Camera Start – pleas config network“
Resetovací tlačítko naleznete většinou pod plastovým
krytem, chránící paměťovou kartu. Po resetu je kamera
připravena ke spárování do WiFi sítě 2,4 GHz

Vyberte správnou WiFi síť (pozor 2,4 GHz) a vyplňte
bezpečnostní heslo, kterým se do této sítě přihlašujete.

Tlačítkem další se zobrazí unikátní QR kód, který
obsahuje veškeré informace o WiFi sítí, které je nutné
přenést do zařízení. To se provede tak, že zobrazený QR
kód přiblížíte před objektiv kamery ve vzdálenosti cca.
20 cm, dokud neuslyšíte: Kamera Get config. Následně
potvrďte tlačítkem „ozvalo se pípnutí“ a kamera provede
všechna nastavení pro úspěšné spárování s Vaší WiFi
sítí.

Pokud proběhne vše v pořádku, ozve se z kamery
„Kamera online“ a aplikace Vás vyzve k pojmenování
nového zařízení (napište například kamera garáž).

V tento moment je zařízení úspěšně přidané mezi Vaše
zařízení a je dost možné, že si automaticky bude
vyhledávat po prvním spuštění nový firmware a bude se
aktualizovat. Proto prosím počkejte zhruba 4 minuty
před dalším nastavováním zařízení.

Pokud jste si zakoupili kompatibilní paměťovou kartu a
nechcete tedy pro záznam používat placené Cloudové
služby, je na čase vložit tuto kartu do zařízení a
naformátovat ji. Ujistěte se, že kartu vkládáte do zařízení
dle naznačeného obrázku přímo na kameře.
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Po kliknutí na Vámi přidanou
kameru se zobrazí on-line obraz.
Základní tlačítka pro ovládání jsou:
HD – přepíná kvalitu zobrazení
online náhledu
Tlačítko reproduktoru aktivuje nebo
deaktivuje zvuk
Tlačítko mikrofonu Vám umožňuje
spustit obousměrnou komunikaci
Tlačítka Screenshot a Record Vám
uloží aktuální obraz do paměti
Vašeho mobilního zařízení.
Přejížděním prstem po obrazovce
kamerou otáčíte vertikálně a
horizontálně.

Další nastavení nalezente pod tlačítkem „pera“ v
pravém horním rohu, odkud je možné nastavit push
notifikace, záznam na SD kartu a automatizované
funkce.

Nejčastější problémy, pokud není možné zařízení spárovat: Špatně vytvořený uživatelský účet do aplikace TUYA | WiFi síť nepracuje v pásmu 2,4 GHz | Není nainstalována aktuální 
verze operačního systému ve vašem telefonu | WiFi síť obsahuje diakritiku.      V případě odborné rady volejte v pracovní dny 8:00 – 16:00 technika na 800 100 116 


