
 
Az applikáció 
kizárólag 
2,4Ghz-es WiFi 
hálózattal 
működik. 
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A fűtőtest vezetéknélküli vezérléséhez töltse le a Tuya Smart applikációt 
mobiltelefonjára vagy táblagépére. 

 

 

 

 

Pobierz aplikację jednym kliknięciem  
skanując powyższy kod QR. 

 
 

 

 
 

 

1. Alkalmazás letöltése – QR kóddal 

2. Alkalmazás kézi letöltése 

 
 
 
 
 
 

AplikacjęwAppleAppStoremożnapobrać 
bezpośrednio podadresem: 
 

https://goo.gl/qG5F7J 

W zależności od wersjisystemu IOS aplikacja może 
wymagaćdopisaniadoaplikacjizaufanych. 
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Válassza ki a regisztráció „Sign Up” lehetőséget, majd adja meg az e-mail címét 
 

1. lépés: fiók létrehozása az applikációban 
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FIGYELEM: 

A megadott e-mail címre érkezik egy megerősítő kód. 
Az ellenőrző kód beírására 60 másodperc áll rendelkezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután adjon meg egyedi jelszót 
“Set Password” 

 

A jelszónak legalább 6, legfeljebb 20 
karakterből kell állnia és tartalmaznia 
kell legalább egy számot is. 

 

A kívánt jelszó beírása után menjen a 

megerősítés gombra. “Done” 
 

Ha sikeres volt ez a két lépés akkor az alkalmazás 
automatikusan bejelentkezik a fiókjába, majd a 

WiFi eszköz beállítás módba is. 

 

Ellenkező esetben lépjen be a regisztrációs oldalon a 

“Log In” lehetőséggel. 

2. lépés – Fiók létrehozása az applikációban 
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Eszközzel való párosításhoz nyomja meg a képernyő jobb felső 

sarkában található “+” gombot vagy a képernyő közepén található 
eszközök hozzáadása “add Devices” lehetőséget. 

 

1. Eszköz hozzáadása „+” jel vagy „Add Device” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kézi hozzáadás „Add Manually” -> Small Home Appliances -> termosztát (BLE+Wi-Fi) 

3. lépés - A WiFi beállítása 
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Megjelenik az eszköz és az alkalmazás párosítását szolgáló képernyő. 
 

 

 

 
Ha a jelzőfény lassan villog, jelölje be a megfelelő mezőt „Confirm indicator slowly blink”, majd 
menjen a „Next” gombra. 

4. lépés – Az eszköz és az alkalmazás párosítása 
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Válassza ki a megfelelő WiFi hálózatot az elérhető hálózatok listájáról, majd jelentkezzen fel 

és erősítse meg a csatlakozást. 
Fontos, hogy a WiFi hálózatnak 2,4 GHz-nek kell lennie. Átállítható az 5 GHz-es WiFi, ehhez 

segítségként kattintson a „Common router setting method” lehetőségre. 
Majd miután rácsatlakozott a megfelelő WiFi hálózatra, válassza ki a saját hálózataim 

menüpontnál az eszközt „SmartLife-1F10” (2. kép) 
 

 

  

 

5. lépés – Csatlakozás WiFi hálózathoz 

Az Ön WiFi hálózata 
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• A kijelző közepén lévő hőmérséklet, amit beállítunk a kívánt hőfoknak. 

• A kívánt hőmérséklet a „+” és „-” gombokkal állítható. 

• Az alatta lévő hőmérséklet pedig a helyiségben mért hőmérsékletet mutatja. 

Az alsó menüsor: 

• Power – A készülék be/kikapcsolása 

• Low/High – A fűtés erőssége 

• On/Off lakat – A készüléken lévő kezelőfelület zárolása/feloldása (gyerekzár) 

• Timer – Mikor kapcsoljon be/ki a készülék, attól függően, hogy éppen használatban van-e. 

• Weekly timer – Heti szinten napra és órára lebontva beállítható mikor kapcsoljon be és ki a készülék, 
megadva a hőmérséklet értékét és a fűtés erősségét.

6. lépés – Eszköz vezérlés az applikáción keresztül 
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FIGYELEM! 

 
A Tuya Smart applikáció nemzetközi szabványt használ és szükség van a szoftver frissítésére. 
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