
1



Tartalomjegyzék

1. Alkalmazás letöltése ----- -- -- -- -- --- -- -- -- --- --- -- -- -- -- --- 3

2. Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése ---------------- 4

3. Alkalmazás használata

3.1 Család/Tag kezelése -------------- ------ -- -- -- -- --- -- -- -- 10

3.2 Eszköz hozzáadása – Összes eszköz  ---- -- -- --- -- -- -- -- -- --- -14

4. Eszközök vezérlése

1. Eszközök Vezérlése - Egyéni vezérlés --------- ------- -- -- -- -- 27

2. Eszközök Vezérlése - Csoport vezérlése -------- --- -- -- -- -- -- 31

5. Intelligens jelenetek beállítása

5.1 Automatikus beállítások --------- -- -- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- 33

5.2 Jelenetek beál l ítása ------------------------------------ 38

5.3 Hozzáadás/Módosítás/Törlés ---- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- -- -- - 40

6. Otthon ---------------------------------------------------- 42

7. "Me"/ "Én" Oldal ------------------------------------------ 43



NO.1 Alkalmazás letöltése

Keressen rá, majd töltse le a „Smart Life” alkalmazást a 
főbb alkalmazás áruházakból, vagy olvassa be az alábbi 
QR kódot a letöltéshez.



NO.2 Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése

Regisztráció

Amennyiben még nem rendelkezik 

fiókkal, akkor választhat hogy 

regisztrál vagy hitelesítési kód 

segítségével lép be.

A regisztráció folyamata ezen, 

illetve a következő oldalon kerül 

leírásra.

1. Kattintson a „Regisztrálás” 

gombra, hogy eljusson a Smart Life 

adatvédelmi irányelvek oldalra. 

Válassza az „Elfogadom” opciót a 

tovább haladáshoz.



NO.2 Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése

2. A rendszer automatikusan 

azonosítani fogja az 

országot/régiót, ugyanakkor 

beállíthatja manuálisan is.

Adja meg telefonszámát vagy e-

mail címét, és kattintson a 

„Hitelesítő kód kérése” gombra, 

ahogy az 1. Ábra is mutatja. 

Adja meg a hitelesítő kódot amit 

megkapott, majd adja meg 

jelszavát. Ez után kattintson a 

„Befejezve” gombra a 

regisztráció befejezéséhez.
1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.2

Fiók Azonosító + Jelszó -> Bejelentkezés

Amennyiben már rendelkezik felhasználói fiókkal, 

kattintson a „Bejelentkezés létező fiókkal gombra, 

hogy eljusson a bejelentkező képernyőig. 

1. A rendszer automatikusan azonosítani fogja az 

országot/régiót, ugyanakkor beállíthatja manuálisan 

is.

2. Adja meg telefonszámát vagy email címét, majd 

írja be jelszavát a bejelentkezéshez.

Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése



NO.2

Bejelentkezés hitelesítő kóddal

1. Kattintson a „Belépés hitelesítő kód 

segítségével” opcióra, ahogy az első 

ábra is mutatja.

2. A rendszer automatikusan 

azonosítani fogja az országot/régiót, 

ugyanakkor beállíthatja manuálisan is.

3. Adja meg telefonszámát vagy 

email címét majd kattintson a 

„Hitelesítő kód kérése” gombra, 

ahogy a 2-es ábra is mutatja.

4. Adja meg a hitelesítő kódot a 

szöveges üzenetből a belépéshez, 

ahogy a 3-as ábra is mutatja.

Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.2 Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése

Elfelejtett jelszó

Amennyiben elfelejtette jelszavát, 

helyreállíthatja azt a Jelszó helyreállítása 

opcióval.

1. Kattintson az „Elfelejtett jelszó” opcióra, 

ahogy az első ábrán is látható. 

2. A rendszer automatikusan azonosítani fogja 

az országot/régiót, ugyanakkor beállíthatja 

manuálisan is. Adja meg telefonszámát vagy 

email címét majd kattintson a „Hitelesítő kód 

kérése” gombra, ahogy a 2-es ábra is 

mutatja. 

1. Ábra 2. Ábra



NO.2 Regisztráció/Bejelentkezés/Jelszó visszaszerzése

3. Adja meg a hitelesítő kódot amit 

üzenetben vagy emailben kapott, ahogy a 

3-as ábra is mutatja.

4. Adja meg új jelszavát, majd kattintson a 

„Befejezett” opcióra, ahogy a 4-es ábra is 

mutatja.

3. Ábra 4. Ábra



NO.3.1 Család/Tag kezelése

1. Ha bejelentkezett, kattintson a „Család készítése” opcióra hogy a „Csalás hozzáadása” oldalra lépjen, 
ahogy az 1-es ábra is mutatja.

2. A“Család Név" egyedileg adható meg. Kattintson a „Helyszín Beállítása” gombra a térkép megnyitásához. 
Mozgassa az ikont manuálisan a cím megváltoztatásához. Kattintson az „OK” gombra a cím jóváhagyásához, 
a 2-es ábra szerint. 

3. Kattintson a „Szoba hozzáadása” gombra ahogy a 3-as ábra is mutatja. Válassza a „Kész” opciót a jobb 
felső sarokban a szoba beállításainak mentéséhez. Szoba beállításai bármikor módosíthatók a „…” gombra 
kattintással, a 4-es ábra szerint.

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra



NO.3.1 Család/Tag kezelése

Kattintson a lenyitható nyílra a bal felső sarokban, hogy hozzáadjon új családot, vagy kezelje 
családjait. Egy fiók egyszerre több családot is kezelhet. A felhasználó kezelhet egy eszközt a 
családja kiválasztásával.



NO.3.1 Család/Tag kezelése

Kattintson a család nevére hogy a család beállításaihoz jusson, ahogy az ábra is mutatja.

Adjon hozzá/Töröljön 
szobákat a családhoz és 
kezelje a család szobáinak 
beállításait egy helyen.

Adminisztrátorok kattinthatnak ide, 
hogy meghívjanak új 
családtagokat, a családhoz való 
csatlakozáshoz.

Adminisztrátoroknak van a 
legmagasabb szintű 
hozzáférése, ami lehetővé 
teszi, hogy kezeljék 
eszközeiket vagy hogy 
jogosultságot állítsanak a 
családtagoknak.

A meghívás elküldése után, 
„Várakozás a csatlakozásra” 
üzenet kerül kijelzésre, elfogadásig.



NO.3.1 Család/Tag kezelése

A hozzáadott tag, felugró értesítést fog kapni a 

meghívóról, amit elfogadhat vagy elutasíthat.

Ezzel egyidejűleg az üzenetközpontban 

emlékeztetőt fog kapni.



NO.3.2 Eszköz hozzáadása

Kattintson az „Eszköz hozzáadása” vagy „+” gombra, az alkalmazás jobb felső sarkában, 

hogy az „Eszköz hozzáadása” oldalra lépjen.

Két módon adható hozzá új eszköz: Hozzáadás manuálisan vagy az eszköz megkeresésével.



Manuális hozzáadás - WIFI eszköz – Alapértelmezett mód

1. Az alkalmazás két konfigurációt támogat: Az 

Alapértelmezett módot és az AP módot. Az 

üzemmódok közötti váltáshoz kattintson az 

„Alapértelmezett mód” vagy „AP mód” gombra az 

oldal jobb felső sarkában.

2. Az "Alapértelmezett mód" kiválasztásához kérjük, 

ellenőrizze, hogy az okos eszköz jelzőfénye gyorsan 

villog (másodpercenként kétszer villog), majd 

kattintson a gombra a következő lépéshez.

3.  Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, kattintson az 

„Súgó” gombra az utasítások megtekintéséhez.

NO.3.2.1



Megjegyzés: Hogyan állítsa a jelzőfényt gyors villogásra:

Manuális hozzáadás -WIFI eszköz – Alapértelmezett módNO.3.2.1

Első lépés: 
Kapcsolja be az eszközt.

Kapcsolja ki majd 10 
másodperc után újra be.

Második lépés: 
Kapcsolja be, ki, be, ki, 

be.
(Kapcsolja le ha 

felkapcsolt a lámpa)

Harmadik lépés:
Győződjön meg róla 
hogy a lámpa fénye 

villog. 



1. Az „AP mód" kiválasztásához 

kérjük, ellenőrizze, hogy az eszköz 

jelzőfénye lassan villog 

(másodpercenként háromszor 

villog), majd kattintson a gombra a 

következő lépéshez.

2. Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, 

kattintson az „Súgó” gombra az 

utasítások megtekintéséhez.

Manuális hozzáadás - WIFI eszköz - AP MódNO.3.2.1



NO.3.2 Manuális hozzáadás - WIFI eszköz - AP Mód

Megjegyzés: Hogyan állítsa a jelzőfényt lassú villogásra:

NO.3.2.1



Ha egy kiválasztott módban az oldalon a 

megerősítés gombra kattint miközben a 

jelzőfény gyorsan vagy lassan villog, akkor 

az 1-es ábrán látható oldal fog megjelenni.

Válassza ki a Wi-Fi-t egy olyan eszköz 

hatótávján belül, amely lehetővé teszi a 

sikeres internetkapcsolatot, írja be a Wi-Fi 

jelszót, majd kattintson a "OK" gombra a 

konfiguráció folytatásához.

1. Ábra

Manuális hozzáadás - WIFI eszköz – WIFI jelszó megadásaNO.3.2.1



NO.3.2 Manuális hozzáadás - WIFI eszköz - Konfiguráció

Ha az alapértelmezett módot választja, akkor az alkalmazás konfigurálása az 1. ábrán látható módon 
befejeződik. A sikeres konfiguráció a 2. ábrán látható módon jelenik meg. A sikeresen konfigurált 
eszközök neve és azoknak a szobáknak a helye, ahol a megfelelő eszközök kiválaszthatók, 
megváltoztathatók.

1. Ábra 2. Ábra



AP módban (lassan villogó), kiválaszthatja a 

hotspot konfigurációját. Fontos hogy olyan Wi-Fi 

hotspotra lehet csatlakozni aminek a neve 

„SmartLife”-al kezdődik, ahogy az ábra is 

mutatja.

Megjegyzés: Néhány hotspot neve felhasználó 

által egyedre átnevezett lehet.

Manuális hozzáadás - WIFI eszköz - KonfigurációNO.3.2.1



Fig. 1 Fig. 2

Manuális hozzáadás - WIFI eszköz - Konfiguráció

Csatlakozzon a specifikált hotspot-hoz majd lépjen vissza a konfigurációs menübe a 
tovább haladáshoz. A folyamat az alkalmazásban az 1-es ábrán láthatóan fog kinézni.
Sikeres konfiguráció a 2-es ábrán latható.

NO.3.2.1



Ha a konfiguráció sikertelen, 

akkor az az ábrán látható módon 

jelenik meg. Választhatja a 

„Értem” opciót, hogy újból 

hozzáadja, vagy választhatja a 

„Súgó” menüpontot, 

hibaelhárítási segítségért.

NO.3.2 Manuális hozzáadás - WIFI eszköz - Sikertelen



Manuális hozzáadás – ZigBee Eszköz

Zigbee-eszközök hozzáadásakor az átjárót kell először hozzáadni

1. Helyezze áram alá az átjárót, majd csatlakoztassa hálózati kábellel a router-hez.

2. Helyezze az átjárót és a mobiltelefont ugyan arra a hálózatra

3. A főképernyőn érintse meg az „Eszköz hozzáadása” gombot, ahogy az 1-es ábra mutatja. Válassza ki a „További” kategóriából az 
Átjáró (Gateway) készüléket. Győződjön megaról, hogy a jelzőfény zöldre vált majd kattintson a „Csatlakoztatás” gombra, hogy a 
csatlakoztatás oldalra lépjen, ahogy az 5-ös ábra is mutatja.

1. Ábra

NO.3.2.2

2. Ábra 3. Ábra 4. Ábra 5. Ábra



NO.3.2.2 Manuális hozzáadás – ZigBee Eszköz

Az átjáró sikeres hozzáadása után lépjen az átjáró (az eszköz) oldalára, kattintson az

"Alkészülék hozzáadása" elemre, és válassza ki a megfelelő eszközt, ha további

eszközöket szeretne hozzáadni ugyanazon átjáró alá, azt a 3.2-es ponthoz hasonlóan

teheti meg.



NO.3.2.3 Eszköz keresése

Eszközök keresése: számos keresés indul egyszerre ide értve a Wi-Fi hálózaton található 

eszközöket, a hálózaton disztribúciótól mentes eszközök, Bluetooth átjáró, Bluetooth

eszközök, Zigbee átjáró és Zigbee eszközök a létező átjáróhoz csatlakoztatva.



NO.4

Az eszközök sikeres konfigurálása után 

az eszközök megjelennek a 

kezdőlapon. Kattintson az okos 

eszközök kezelőpaneljének 

megnyitásához.

Megjegyzés:
1. Amikor az eszközök online 

állapotban vannak, némelyik 

támogatja a gyorsbillentyűk 

használatát. Kattintson a „Közös 

funkciók” opcióra a használatukhoz

2. Ha az eszközök offline állapotban 

vannak, "offline" állapotban jelennek 

meg, és nem lesznek elérhetők.

Eszközök Vezérlése - Egyéni vezérlés



NO.4.1 Eszközök Vezérlése - Egyéni vezérlés

Nyissa meg az eszközök kezelőpaneljét. Az 1. ábra például azt mutatja, hogy a lámpa nem világít, és 

csak az időzítő érhető el kikapcsolt üzemmódban. A 2. ábra azt mutatja, hogy a lámpa világít, továbbá 

a jelenet, a szín, a fényerő és az ütemezés elérhető bekapcsolt módban. Az egyes eszközök kezeléséhez 

kattintson a vezérlőpult jobb felső sarkában található "..." opcióra.

Fig. 1 Fig. 2



NO.4.1 Eszközök Vezérlése - Egyéni vezérlés

Az eszközmódosítási menü az ábrán látható:
Eszköz neve: Megváltoztathatja az eszköz nevét és elhelyezését.
1.Eszköz elhelyezése: Kiválaszthatja, hogy hol található az eszköz mint 
például a nappali vagy a hálószoba.
2. Eszköz megosztása: Bármelyik eszközt megoszthatja másokkal a 
telefonszámok megadásával. (Megjegyzés: A mobiltelefonszámot 
regisztrálni kell egy Tuya alkalmazásfiókhoz.)
3. Csoport létrehozása: Kattintson, majd megjelenik az összes hozzáadott 
eszköz amik azonos modellszámmal rendelkeznek. Csoport nem hozható 
létre különböző modellszámmal rendelkező eszközök számára.
4. Eszköz Információ: Ellenőrizze itt: eszköz azonosítót (ID), WI-FI jel 
erősségét, IP címét, MAC címét, eszköz időzónáját. 
5. Visszajelzés: Itt küldhet visszajelzést a használat során felmerült 
problémákról.
6. Hozzáadás a kezdőképernyőhöz: Felvehet eszközöket a telefon 
asztalához az eszközök könnyebb irányítása érdekében.
7. Firmware frissítés keresése: Itt ellenőrizheti a firmware frissítéseit.
8. Készülék eltávolítása: Töröljön egy korábban hozzáadott eszközt az 
eszközök listájáról.
9. Gyári beállítások visszaállítása: Távolítsa el az eszközöket, és törölje 
az összes adatot.



NO.4.1 Eszközök Vezérlése – Eszközök megosztása

Kattintson a „Megosztás hozzáadása” opcióra, adja meg a fiókot amivel meg kívánja osztani az eszközt, majd kattintson a „Kész” gombra. 

Hogy megszüntesse a megosztást egy korábban hozzáadott fiókkal, Android eszköz esetében, tartsa nyomva a kiválasztott okos eszközt, 

IOS eszköz esetében húzza el balra az okos eszközt. 

Megjegyzés: Csak azokat az eszközöket oszthatja meg, akikkel az alkalmazás fiókja, ugyanabban az országban / régióban van regisztrálva.



NO.4.2 Eszközök Vezérlése – Csoportos Vezérlés
1. Érintse meg a „Csoport létrehozása” opciót, a „Többi” opciók alatt, az 1-es ábra szerint.
2. Az oldalon megjelennek az azonos modellszámmal rendelkező eszközök, amelyek csoportként 

felvehetők. Válasszon ki egy eszközt, majd kattintson a „Mentés” gombra, ez után írja be a csoport 
nevét, majd kattintson a „Megerősítés” gombra a befejezéshez, ahogy az a 2. ábrán látható.

3. Ha egy csoport sikeresen létrejött, az oldal automatikusan átirányításra kerül a 3. ábrán látható 
csoportvezérlő panelre, ahol csoportosított eszközök kezelhetők.

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.4.2 Eszközök Vezérlése – Csoportos Vezérlés
1. A létrehozott csoportok megtekinthetők a "Kezdőlap" oldalon, és kezelhetők 

gyorsbillentyűkkel is.

2. Nyissa meg a csoportvezérlő panelt a 2. ábra szerint.

3. Kattintson a jobb felső sarokban lévő "..." gombra a csoportok konfigurálásához vagy 

törléséhez, a 3. ábra szerint.

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.5.1 Okos funkciók - Automatizálás

Kattintson a „Hozzáadás” gombra vagy a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában, majd 

válassza az „Automatizálás” opciót, hogy eljusson az okos eszköz konfigurációs oldalra, ahogy a 

3-as ábra is mutatja.

Kattintson a „+” jelre a 3-as ábra szerint, hogy több feltételt vagy több akciót adhasson hozzá.

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



Feltétel hozzáadása:
Például: Hogy hőmérsékletet adjon hozzá feltételnek válassza ki a hőmérsékeltet az első ábra szerint, aztán 

állítsa be a paramétereket a 2-es ábra alapján, majd kattintson a „Következő” opcióra, hogy a 3-as ábrán 

mutatott felületre jusson.

NO.5.1 Okos funkciók - Automatizálás

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.5.1 Okos funkciók - Automatizálás

Akció hozzáadása:
Kattintson a jobb felső sarokban 

található "Művelet hozzáadása" 

vagy "+" elemre a menü 

megnyitásához, az 1. ábra szerint.

Négyféle művelet létezik: Jelenet 

végrehajtása, automatizálás 

indítása, emlékeztető küldése 

továbbá időkorlát.



NO.5.1 Okos funkciók - Automatizálás

Érvényes Időtartam:
Beállíthat érvényes időtartamot az 

automatizáláshoz. Például, ha olyan 

jelenetet határoz meg, ahol az éjszakai 

fény automatikusan felkapcsol, amikor 

a mozgásérzékelő érzékeli az emberi 

jelenlétét, akkor érvényes 

időtartamként kiválaszthatja a 

„Éjszaka” lehetőséget. Ebben az 

esetben nappal, az éjszakai fény nem 

kapcsol fel automatikusan.



NO.5.1 Okos funkciók - Automatizálás

Az automatizálás feltételeit és műveleteit az 1. ábra 

szerint beállíthatjuk.

A rendszer elsősorban az automatizálás három típusát 

támogatja:

1.Eszközök közötti szinkronizálás: például a szűrő és a 

légtisztító automatikus bekapcsolása, amikor az A/C 

egység bekapcsol.

2. Külső környezet és eszköz szinkronizálás: 

Például az A/C egység automatikus bekapcsolása, ha a 

hőmérséklet 0 °C alá esik.

3. Időzített tevékenységek: Például minden reggel 8:00-

kor automatikusan húzódjanak el a függönyök.



NO.5.2 Okos funkciók - Jelenet

Az 1. ábrán válassza ki a jelenetet, és lépjen a Beállítások oldalra. A 2. ábrán látható módon a jelenet 

nevét szerkesztheti. Kattintson a jobb felső sarokban lévő "Műveletek hozzáadása" vagy "+" elemre, 

művelet hozzáadásához. A művelet menü, a 3. ábrán látható. A konfiguráció hasonló az automatikus 

eszközök konfigurációjához. Ezen túlmenően, siri segítségével aktiválhatja a jeleneteket.

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.5.2 Okos funkciók - Jelenet

A jelenet „Kiváltásának automatizálása" használatával történő konfigurálásához előzetesen be kell állítania egy 

automatizált jelenetet. Amennyiben rendelkezésre állnak létező automatizálási lehetőségek az 1. ábrán látható 

módon, akkor válassza a „Működés után engedélyezve" vagy a "Működés után kikapcsolva" lehetőséget. Ezután 

kattintson a "Tovább" gombra, írja be a jelenet nevét, majd kattintson a "Mentés" gombra a jobb felső sarokban a 

konfiguráció befejezéséhez.

1. Ábra 2. Ábra



NO.5.3 Okos funkciók - Hozzáadás/Módosítás/Törlés 
A korábban konfigurált automatizálások és jelenetek az "Intelligens" oldalon jelennek meg. 

Kattintson a bal felső sarokban található "Automatizálás szerkesztése" elemre a meglévő 

forgatókönyvek és az automatizált eszközök módosításához. Például kattintson a "Jelenet 

frissítése" gombra, hogy a 2. ábrán látható oldalra lépjen, ahol a jelenetek sorrendje 

megváltoztatható és balra csúsztatással törölhető. (IOS esetén a törléshez kattintson a 

forgatókönyv neve mellett, a bal oldalán található "-" gombra.)

1. Ábra 2. Ábra 3. Ábra



NO.5.3 Okos funkciók - Hozzáadás/Módosítás/Törlés 

Jelenet szerkesztése: Kattintson a "..." -ra, az 1. ábra szerint, hogy belépjen a „Szerkesztés” oldalra.
Automatizálás szerkesztése: Kattintson bárhová az automatizálás háttérben, az 1. ábra szerint, hogy a 
Szerkesztés oldalra lépjen. Lépjen a 2. ábrán látható automatizálás szerkesztési oldalra. Csúsztassa úját balra a 
korábban hozzáadott feltételek vagy műveletek törléséhez, új feltételek vagy műveletek hozzáadásához vagy 
az okos szolgáltatás teljes törléséhez.

1. Ábra 2. Ábra



NO.6 Otthonom

Adjon hozzá különféle 
eszközöket

Támogatja a 
hangvezérlést

Váltás egy háztartás szobái között. 
Az intelligens eszközök állapotának 
megtekintése minden szobában

Egygombos aktiválás az intelligens jelenetekhez 
Könnyű váltás a mindennapi jelenetek között

Kattintson, hogy belépjen az 
időjárási tényezők oldalra, 

húzással beállíthatja a sorrendet, 
az első három tényező 

megjelenik a kezdőlapon

Többcsaládos felhasználók, válthatnak és 
hozzáadhatnak családokat



NO.7 „Én” Oldal

1. Otthonkezelés: Kezelheti családját és tagjait

2. Üzenetközpont: Az üzenet három kategóriába van osztva: 

Riasztás, Család, Értesítés, továbbá beállíthatja az üzenet 

értesítésének idejét és a Ne zavarjanak üzemmódot.

3. Súgó: Négy részből áll: Hiba benyújtása, Hálózati 

diagnosztika, Javaslatok és GYIK.

4. További szolgáltatások: magában foglalja a 

hangszolgáltatásokat és más szolgáltatásokat is.

5. Beállítások



NO.7 “Én”- Értesítési központ

1. A riasztási üzenetek magukban foglalják: eszköz 
riasztását, automatikus üzenet értesítéseket, riasztó 
eszközök riasztását, eszköz időzítési hiba stb.
2. A családi üzenetek tartalmazzák: családtag 
hozzáadása, családtag eltávolítása, család 
elutasítása, családtag adminisztrátorként való 
beállítása, eszköz hozzáadása, eszköz megosztása 
stb.
3. Az értesítési üzenetek tartalmazzák: a 
visszajelzés állapotfrissítését, hivatalos 
üzenetküldést stb.

Az üzenetközpontban értesítések nélküli időszakot is 
beállíthat. Kattintson a jobb felső sarokban található 
„Beállítások” gombra a Beállítások oldal 
megnyitásához. Először kapcsolja be a „Ne 
zavarjanak” opciót, majd állítsa be a „Ne zavarjanak 
az időtartam alatt opciót”. A sikeres beállítás után a 
beállított időszakban nem kap értesítéseket.



NO.7 “Én”- Segítség Központ

Visszajelzésem: Ellenőrizze a visszajelzés 
feldolgozásának eredményeit.

Hiba benyújtása: Küldje el visszajelzését a használat 
során felmerült problémákról.

Hálózati diagnosztika: A hálózati diagnózis segít 
gyorsabban megoldani a problémát az ön számára.
A diagnózis ideje körülbelül 2 perc.

Javaslat: Itt küldheti el az alkalmazásra vonatkozó 
optimalizálási javaslatait.

GYIK: A gyakran feltett kérdések három típusát 
tartalmazza: eszközhálózat, alkalmazáshasználat és 
harmadik fél általi vezérlés.



NO.7 “Én”- További Szolgáltatások

Hangszolgáltatások:
Rákattinthat a megfelelő hangszóró ikonra, hogy megtekintse, hogyan lehet 
hozzá kapcsolódni.

Egyéb szolgáltatások:
(1) IFTTT: hogyan lehet csatlakozni az IFTTT-hez.
(2) Szolgáltatási megrendelések: itt megnézheti a megvásárolt 
szolgáltatásokat.
(3) AI-szűrt értesítés: A szolgáltatás aktiválása után az értesítéseket 
felhőalapú algoritmus alapján szűrjük, mielőtt azt a felhasználó megkapná.
(4) Felhőalapú videótárolás: A szolgáltatás aktiválása után a készülék 
titkosíthatja és feltöltheti a videó adatokat a szerverre, majd a felhasználó 
megtekintheti a videót az alkalmazásban.
(5) Telefonos emlékeztető: A szolgáltatás aktiválása után, amikor a 
felhasználó által megadott esemény megtörténik, a rendszer automatikusan 
értesíti a fájlban szereplő telefonszámokat (minden alkalommal egynél több 
számot lehet hívni), hogy jobban megvédje Önt és családját.



NO.7 “Én”- Beállítások

1. Kattintson a "Értékeljen minket" elemre, 
ugorjon az alkalmazás áruházba
hogy értékelje az alkalmazást

2. A TuyaSmartról
3. Adatvédelmi irányelvek
4. Szolgáltatási szerződés
5. Nyílt forráskódú licenc
6. Változat



NO.7 Személyes Központ

Itt módosíthatja a profilfotót, a 
becenevét, a hőmérsékleti egységet 
és az időzónát.

Lépjen a "Fiókok biztonsága" oldalra, 
módosíthatja a bejelentkezési jelszót, 
beállíthatja a jelszavát, és 
deaktiválhatja a fiókot.



NO.7 Személyes – Bejelentkezési jelszó módosítása

Kattintson a "Gesztus feloldás" elemre a gesztus jelszavának beállításához. Miután aktiválta a gesztus jelszavát, a 

gesztust kell használnia az alkalmazás eléréséhez. Ha elfelejtette a gesztus jelszavát, kattintson a „Elfelejtettem a 

gesztus jelszavamat” elemre, hogy hitelesítési kódot küldjön a regisztrált mobiltelefonszámára vagy az e-mailre. 

Ekkor írja be a kódot, és állítson be egy új gesztusjelszót.



Megjegyzés:
1) Minden ábra IOS felületeket mutat be. Az Android verzióban kissé eltérhetnek.
2) A termékeket és a szoftvert folyamatosan frissítik. Az itt bemutatott adat- és szoftver felületek csak hivatkozási célokat 
szolgálnak. A további változtatásokat külön nem közöljük

Köszönöm!


