
для відеодомофонів
AD-1070 FHD/T, AD-770 FHD/T, AD-780 FHD/T

 TUYA SMART

Інструкція по підключенню та роботі з 
мобільним застосуоком 

 та відеопанелей AT-400 FHD/T

rev.2022-01

 
UA.TR.052

www.at
is-

se
cu

rity
.co

m



Для швидкого та простого додавання пристрою вимкніть мобільний інтернет на 
смартфоні, увімкніть службу геолокації й перевірте, що ваше місцезнаходження 
визначено вірно. Під час підключення пристрою до мобільного додатку «Tuya 
Smart» ваш смартфон має бути підключений до тієї ж мережі Wi-Fi, в якїй буде в 
подальшому постійно працювати ваш пристрій . Якщо ви використовуєте додаток 
вперше - створіть і зареєструйте новий акаунт. Запам`ятайте і збережіть паролі 
входу в акаунт.

Важливо: пристрої працюють на частоті 2,4 ГГц. Якщо у вас дводіапазонний 
роутер - ви маєте бути приєднані до мережі 2,4 ГГц!

Пристрої можуть бути з’єднані з мережею інтернет як через бездротову мережу 
WiFi, так і проводом (опція не для всіх пристроїв). В будь якому випадку ваш роутер 
має бути налаштований на роботу внутрішньої мережі в режимі DHCP. В іншому 
випадку звертайтесь до Вашого провайдера або адміністратора мережі.

РОБОТА З МОБІЛЬНИМ ЗАСТОСУНКОМ TUYA SMART

Додаток доступний для смартфонів та планшетних ПК під керуванням iOS і 
Android. Завантажуйте додаток тільки з відповідних маркетів.
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Важливо. Мова інтерфейсу автоматично вибереться згідно налаштуванням 
смартфона. Українську локалізацію, на жаль, досі перекладено не повністю. Але 
робота в цьому напрямку невпинно ведеться.

ДОДАВАННЯ ПРИСТРОЮ, ПІДКЛЮЧЕНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ КАБЕЛЮ ETHERNET
Підключіть смартфон по Wi-Fi (2.4ГГц) до тієї ж мережі, куди кабелем 

підключено пристрій. На пристрої, що підключаєте Зайдіть в розділ 
НАЛАШТУВАННЯ і виберіть «підключення LAN». Пристрій слід перезавантажити.

Увійдіть в додаток Tuya Smart. Зробіть початкові налаштування додатку 
(геолокація, одиниці виміру, фотографія профілю, назва оселі і т.п.)

Натисніть «+» на сторінці ручного додавання. В лівому стовпчику необхідно 
вибрати «Відеоспостереження» (Security&Video Surveillance). У відкритому вікні 
справа знайдіть «Розумний дверний дзвінок» і натисніть на нього. На цій же 
сторінці праворуч зверху виберіть режим додавання «Кабель» (Cable).

Регулярно оновлюйте програму - це покращує стабільність роботи, а також 
розширює ії новими можливостями використання і бібліотеками пристроїв.

Дотримуйтесь підказок на екрані смартфона. 
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Програма почне сканувати пристрої в мережі. Після закінчення сканування 
пристрій буде додано до списків пристроїв вашої оселі в програмі. Якщо Ви 
бажаєте пристрій можна перейменувати. Після закінчення натисніть «Виконано» 
(Done). Пристрій повністю готовий до роботи.

ДОДАВАННЯ ПРИСТРОЮ ДО МЕРЕЖІ WiFi В РЕЖИМІ EZ
Підключіть смартфон по Wi-Fi (2.4ГГц) до тієї ж мережі, куди будете підключати 

пристрій. На пристрої, що підключаєте зайдіть в розділ НАЛАШТУВАННЯ і виберіть 
«EZ». Пристрій слід перезавантажити.

Увійдіть в додаток Tuya Smart. Натисніть «+» на сторінці додавання. Виберіть 
«Відеоспостереження» (Security&Video Surveillance). У відкритому вікні справа 
знайдіть «Розумний дверний дзвінок» і натисніть на нього. На цій же сторінці 
праворуч зверху виберіть режим додавання вручну і виберіть «EZ mode» або 
«Автоматично» (Auto).
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Програма почне сканувати пристрої в мережі. Дотримуйтесь підказок програми.

Після закінчення сканування пристрій буде додано до списків пристроїв вашої 
оселі в програмі. Пристрій можна перейменувати. Після закінчення натисніть 
«Виконано» (Done). Пристрій повністю готовий до роботи.
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Уважно слідкуйте за підказками програми. Наступна сторінка програми покаже 
ваше підключення до мережі WiFi. Введіть пароль WiFi, натисніть «Далі». Наступна 
сторінка програми - інформаційна, вона вказує що слід зробити далі. Потрібно 
перейти в налаштування WiFi смартфона і підключитися до точки доступу 
«SmartLife-XXXX», як показано на малюнку нижче. Після цього налаштування WiFi 
смартфона (пароль і місцезнаходження) буде надіслано на приєднуваний пристрій. 
Не від’єднуючи смартфон від точки доступу «SmartLife-XXXX» поверніться в 
програму.

ДОДАВАННЯ ПРИСТРОЮ ДО МЕРЕЖІ WiFi В РЕЖИМІ AP
Підключіть смартфон по Wi-Fi (2.4ГГц) до тієї ж мережі, куди будете підключати 

пристрій. На пристрої, що підключаєте зайдіть в розділ НАЛАШТУВАННЯ і виберіть 
«АР». Пристрій слід перезавантажити.

Увійдіть в додаток Tuya Smart. Натисніть «+» на сторінці додавання. Виберіть 
«Відеоспостереження» (Security&Video Surveillance). У відкритому вікні справа 
знайдіть «Розумний дверний дзвінок» і натисніть на нього. Праворуч зверху 
виберіть режим додавання вручну і виберіть «Точка доступу»  (АР mode).
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Після закінчення пристрій буде додано до списків пристроїв вашої оселі в 
програмі. Пристрій можна перейменувати. Пристрій повністю готовий до роботи.
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В режимі перегляду на екрані смартфона відображається рівень сигналу WiFi. 
Кнопка          на екрані смартфона слугує для віддаленого ввімкнення мікрофона 

відеопанелі для передачі відео зі звуком чи його вимкнення.

РОБОТА З ПРОГРАМОЮ TUYA SMART

Для віддаленого перегляду пристрою на домашній сторінці програми натисніть 
на іконку доданого пристрою. Ви перейдете у вікно моніторингу й управління.

Відповідь на виклик здійснюється як у звичайному смартфоні: зелена кнопка - 
відповісти на виклик, червона кнопка - відбій виклику.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ
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Записати фото в локальний архів смартфона

Активувати мікрофон смартфона для розмови

Записати відео в локальний архів смартфона

Відчинити замок (керування реле відеопанелі)

Змінити канал перегляду (Панель1, Панель2, 
Камера1, Камера2)

Відчинити ворота (керування реле домофона)

Віддалений перегляд архіву пристрою (картки 
microSD)

Перегляд локального альбому смартфона
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НАЛАШТУВАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ
В меню програми зайдіть в розділ «центр повідомлень» та налаштуйте 

програму на свій смак.

Переглядати повідомлення про виклики та тривоги детектора руху, а також  
переглядати відеофайли можна в меню програми «Центр повідомлень»/«Тривоги»

Не переглянуті повідомлення позначені червоним маркером.
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Налаштуйте розташування, назву дому, одиниці виміру, збережіть інформацію.

ПОДІЛИТИСЯ ПРИСТРОЄМ З ІНШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ TUYA
Налаштуйте дім в програмі. Створіть групу для керуваня домом
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Щоб поділитися пристроєм з іншим користувачем Tuya Smart, знову зайдіть в 
меню «Керування домом» та додайте учасника в вашу групу, вказавши електронну 
адресу його облікового запису Tuya:

Користувач, з якого ви додаєте в групу має знайти в меню програми запрошення 
в розділі «керування будинком» і прийняти його.
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