
Nazwa produktuW App Store lub Google Play wyszukaj aplikację "Smart Life" lub "Tuya 
Smart"  lub zeskanuj kod QR z instrukcji, aby ją pobrać i zainstalować;

 

Upewnij się że funkcja Wi-Fi w telefonie jest dostępna, kliknij „+” w 
prawym górnym rogu i wybierz „Wireless Gateway (Zigbee)” lub 
„Wireless Gateway (Bluetooth)”;

 

Centrala Heat Decor Smart Gateway którą chcemy dodać pojawi się 
automatycznie, następnie postępuj zgodnie z instrukcją w aplikacji.

Specyfikacja ProduktuPrzygotowania do użyciaOpis Produktu

 

Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się 
z instrukcją bezpieczeństwa.

Oznaczenie CE

Specyfikacja produktu

Zawartość

Heat Decor Smart Gateway

5V      1A

-10°C~55°C

10%~90% RH (bez kondensacji)

2.4G Wi-Fi

ZigBee/Bluetooth

60X60X15mm

33g

Wyjście adaptera

Temperatura pracy

Praca w zakresie wilgotności

Technologia 
bezprzewodowa

Waga netto

Wtyczka x 1
Instrukcja obsługi x 1

• Smart Gateway x 1
•  Przewód zasilający x 1 

Wymiary
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Wskaźnik stanu Wi-Fi

Wyłącznik/Reset

Gniazdo zasilania

Wskaźnik stanu Zigbee/Bluetooth

Kontrolka niebieska

Kontrolka czerwona

AC/DC adapter

(EU type)

Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd.
KA25-0501000BS
INPUT:100-240VAC/Max0.25A-50/60Hz-OUTPUT:5-
VDC/1.0A

Tuya SmartSmart Life

Smart Gateway
Instrukcja obsługi

Produkty z oznaczeniem CE są zgodne z Dyrektywą radiową - RED 
(2014/53/UE), z Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej - EMC 
(2014/30/UE), z Dyrektywą LVD (2014/35/UE) - wydane przez Komisję 
Europejską.
Zgodność z tymi dyrektywami oznacza zgodność z następującymi 
normami Europejskimi: 
EN300328 V2.1.1 
EN301489-1/-17 V2.1.1 
EN62368-1:2014+A11:2017 
EN55032:2015+AC:2016 (ClassB) 
EN55035:2017 
EN62311:2008

Heat Decor Smart Gateway składa się z wysoce zintegrowanego modułu Wi-Fi, 
energooszczędnego modułu Zigbee/Bluetooth i PCBA. Można ją podłączyć do 
aplikacji Smart Life i Tuya Smart w celu dodania urządzenia, resetowania, 
sterowania przez osoby trzecie i sterowania Bluetooth, spełniając wymagania 
inteligentnego domu.

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15. przepisów FCC. Jego działanie podlega 
następującym warunkom: 
(1) Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń; 
(2) Urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne. W tym mogące spowodować 
niepożądane funkcjonowanie.

Uwaga, zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do 
obsługi sprzętu. 
Uwaga: centrala została przetestowana i uznana za zgodną z ograniczeniami dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15. przepisów FCC. Limity te 
mają na celu zapewnienie ochrony przed zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. 
Centrala generuje, wykorzystuje i emituję energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli 
nie jest zainstalowana i używana zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe 
zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie 
wystąpią w danej instalacji. 
Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub 
telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, 
zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń przez jedno lub więcej z 
następujących rozwiązań:
-Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. 
-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem. 
-Podłącz centralę do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono 
odbiornik. 
-Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym 
technikiem radiowo-telewizyjnym.

Heat Decor Smart Gateway powinna być zainstalowana i obsługiwana z 
zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między urządzeniem a użytkownikiem.


