
PST DV202 – Tuya Smart domovní Wifi zvonek 
Uživatelský manuál 

Obsah balení: 

Wifi zvonek

šroubky

šroubovák 

Představení výrobku: 

IR LED:  Pokud se sníží viditelnost automaticky se aktivuje IR LED pro lepší obraz i za tmy. 
Senzor: Detekuje intenzitu okolního světla, při setmění pod 2 luxy automaticky aktivuje IR LED. 
PIR čidlo: je-li detekován pohyb před kamerou zvonku, zařízení automaticky odešle notifikaci do Vašeho 
mobilního telefonu 

Indikační LED dioda: 
Bliká modře: stav konfigurace (připraveno k párování) 
Červená LED svítí: chyba připojení k Wifi síti 
Modrá LED svítí: úspěšně spárování 
Červená a modrá blikají: Úspěšně připojeno k Wifi 

Tlačítko RESET: pro RESETOVÁNÍ zařízení podržte po dobu 5 sekund 
Baterie: vkládejte baterie 2x 18650 
USB vstup: pro nabíjení vložených baterií 
Montážní otvor: pro správné zapadnutí do držáku 

Instalace: 
1. Stažení a instalace aplikace
Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci Tuya 
Smart 
Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže: 

Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz 



Nový uživatel: 

Vyberte Registrovat Zadejte e-mail. Případně 
klikněte níže na 

Na e-mail Vám přijde kód 

pro registraci prostřednictvím 
účtu na googlu. 

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit 



Párování 

Pro přidání nového zařízení 
tapněte na

Vyberte kategorii „Video dohled“ Vyberte „Smart Doorbell“ 

Nyní RESETUJTE zařízení a ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaveno „QR code“. Pokud není, tapněte na  a 

vyberte tuto možnost. Následně zaškrtněte a tapněte na tlačítko Next. 



Zobrazí se QR kód. Nyní 
vezměte do ruky kameru a její 
čočku  nasměřujte na tento 
kód (15 – 20cm) zařízení by 
mělo zapípat. Pokud kamera 
zapípá, tapněte na tlačítko 
„Ozve se pípnutí“ 

Automaticky se vyplní název 
sítě, ke které je nyní připojen 
Váš mobilní telefon. Vyplňte 
heslo k síti (musí být 2.4GHz) a 
tapněte na  tlačítko Další. 

Zařízení se začne párovat. 
Tento proces může trvat až 2 
minuty. Nyní již stačí zadat 
libovolný název zařízení a 
potvrdit. 

Funkce wifi video telefonu: 

Podpora funkcí: obousměrný audio přenos, video nahrávání do souboru, který se následně uloží do telefonu, pořízení 
fotografie, zpětné přehrávání starších záznamů z micro SD paměťové karty (není součástí balení. Můžete využít kartu do max. 
32GB) 

1. Živý obraz:

V aplikaci vyberte zvonek 



Otevře se Vám náhled obrazu. 

Nastavení 

 Odposlech (továrně vypnuto) 

Zvětšení přes celou obrazovku 

 kvalita obrazu (HD, SD)

Úroveň nabití baterie 

pořízení fotografie 

odešle audio zvuk do reproduktoru na zvonku 

Pořízení video nahrávky 

Zpětné přehrávání nahrávek 

Cloudové úložiště 

Prohlížení fotografií 

 Cloudové úložiště: 
Jedná se o placenou službu. Díky které můžete prohlížet video záznamy zpětně dle zvoleného tarifu i když dojde např. 
k odcizení či ztrátě zařízení. 
Tarify: 
Basic plan: Nahrávky 14 dní. Měsíčně za 4,49$ 
Premium plan: Nahrávky 30 dní. Měsíčně za 9,99$ 

Nastavení: 

<--- změna ikony, názvu umístění

<---  informace o ID, účtu, IP adrese,...

<--- nastavení chytrých scén, v případě že zařízení využíváte např. s alarmovým systémem

<--- Nastavení hlasového ovládání pomocí Amazon Echo, Google home

<--- zrcadlové otočení obrazu, zobrazení data a času na nahrávkách, režim audio přenosu 
(podržením ikony mikrofonu mluvíte, krátkým stiskem ikony mluvíte.)

<--- detekce pohybu (při aktivaci lze vybrat citlivost detekce: nízká, střední, vysoká)

<--- můžete nastavit alarm při nízkém stavu baterií

<--- zobrazení kapacity, formátování, nastavení režimu nahrávání (např. pouze při detekci pohybu)

<--- nastavení cloudového úložiště

<--- pokud se zvonek náhle odpojí od sítě, tímto aktivujete upozornění do telefonu

<--- nápověda a zpětná vazba

<--- sdílení dalším uživatelům, kteří mají tuya smart aplikaci pod jiným uživatelským účtem

<--- pro hlasové ovládání můžete mít rychlou ikonu na úvodní obrazovce telefonu

<--- aktualizace firmware kamety

<--- odstranění zařízení z účtu



Technické parametry:
Rozlišení: 1024*720 (SD)/1920*1080 (HD)
Úhel záběru: 166°
IR LED: 6x 850mm
Wifi: IEEE 802 11 b/g/n
Audio: obousměrná komunikace, redukce hluku
Typ podporované paměti: micro SD karty (není součástí)
Podpora kapacity paměti: 8/16/32 GB
Baterie: 2x 18650 (nejsou součástí)
Spotřeba: při pohotovosti: 20uA, při práci: 170mA

2x 18650 (5200mAh v součtu) přibližná výdrž 3 - 6 měsíců

Párování externího přijímače:
přijímač je dodáván zvlášť

Párování: 
1. Dlouze podržte postranní tlačítko na přijímači, dokud se LED
indikátor trvale nerozsvítí.
2. Nyní krátce stiskněte zvonkové tlačítko na video telefonu

RESET:
Podržte tlačítko RESET na přijímači po dobu 5 sekund

1 přijímač lze propojit až s 12 video telefony
1 video telefon lze propojit s bezlimitním počtem přijímačů




