DVS-SHS250-W

Główne cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bazuje na platformie TUYA, pracuje z większością inteligentnych produktów TUYA.
Alarm wysoko tonowy, migające światła i inne tryby alarmowe
Tryby: Uzbrojenie domowe, uzbrojenie pełne, rozbrojenie
Wykrywanie niskiej zawartości baterii
Wykrywanie wyłączenia zasilania systemu
Wykrywanie sabotażu
Wbudowany akumulator
Wspiera Amazon Alexa oraz asystenta google

Ściągnij aplikację oraz zarejestruj się
Wyszukaj aplikację „TuyaSmart”, ściągnij ją oraz zarejestruj się.

Łączenie urządzenia do sieci WiFi #1
1. Otwórz stronę główną w aplikacji, kliknij „+” w prawym górnym rogu by dodać urządzenie→
wybierz „Czujnik ochrony” → zjedź w dół i wybierz „Alarm (Wifi)”

2. Podłącz syrenę do zasilania, włącz ją przyciskiem „ON”, a następnie przytrzymaj przycisk resetu
tak długo, aż w syrenie zacznie migać szybko światło, wtedy będzie gotowa do podłączenia.

3. Kliknij „Confirm indicator rapidly blink” → wpisz hasło do WiFi (pamiętaj, by być połączonym
na telefonie ze swoją siecią WiFi) → OK

Łączenie urządzenia do sieci #2
Jeśli pierwszy sposób połączenia nie uda się to spróbuj połączyć się w ten sposób:
1. Podłącz syrenę do zasilania, włącz ją przyciskiem „ON”, a następnie przytrzymaj przycisk resetu
tak długo, aż w syrenie zacznie migać szybko światło, wtedy będzie gotowa do podłączenia.
2. Otwórz stronę główną w aplikacji, kliknij „+” w prawym górnym rogu by dodać
urządzenie→Kliknij „Auto Scan” → aplikacja zeskanuje urządzenia w pobliżu → kliknij „Dalej”

Wskazówki dotyczące połączenia WiFi:
1. Nie wspiera sieci 5G routera.
2. Jeśli nie uda się połączyć syreny przez oba powyższe sposoby, spróbuj zresetować urządzenie i
dodać ponownie.
3. W chwili łączenia syrena oraz telefon powinny znajdować się jak najbliżej siebie.

Dodawanie detektorów oraz pilotów:
Metoda 1: Dodawanie detektorów przez aplikację.
1. Kliknij „Accessories” po wejściu w ustawienia syreny → wybierz „Detector” lub „Control” →
kliknij „Add”.

2. Kliknij „OK” → syrena powinna się zapalić → wyślij sygnał z akcesoria (np. porusz czujkę) →
syrena zaświeci się szybko 3 razy, dodawanie udane.

Czujnik ruchu

Czujnik magnetyczny

Metoda 2: Dodawanie detektorów przez przycisk na syrenie
Wcisnij przycisk "reset", lampka sygnalizacyjna zapali się, ztriggeruj czujkę -> lampka
sygnalizacyjna syreny zapali się 3 razy, dodawanie zakończone sukcesem. Proszę zrobić to w ten
sposób, aby dodać więcej czujek.

