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Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna

Zasięg sterowania: nieograniczony (działa z 
Internetem mobilnym)
Pasmo Wi-Fi: 2,4Ghz
Moc max:720W 
Zasięg Wi-Fi: do 50m (zależnie od warunków 
otoczenia)
Temperatura pracy: -10 do +40st.C
Certyfikaty: RoHS, FCC, CE
Wymiary: 51x47x17mm

UWAGA: 
urządzenie nie obsługuje 
komunikacji  Wi-Fi 5GHz



Podłączenie elektryczne 

UWAGA: 
Produkt pracuje z napięciem 
niebezpiecznym dla zdrowia i życia. 
Podczas montażu należy zachować 
maksymalne środki ostrożności !

Instalacja powinna przeprowadzić 
wykwalifikowana osoba.
Nieprawidłowy montaż grozi 
porażeniem prądem elektrycznym!



Produkt przeznaczony jest do 
instalacji w puszce montażowej 
tradycyjnego przełącznika rolet.
Do działania konieczne jest 
podłączenie zarówno przewodu 
fazy(L) jak i przewodu 
neutralnego(N). Przed instalacją 
należy sprawdzić czy oba potrzebne  
przewody znajdują się w miejscu 
montażu sterownika . 



1.Podstawowy schemat podłączenia
1.1.Przewód z tradycyjnego 
włącznika sterujący podnoszeniem 
rolet należy  podłączyć do wejścia 
modułu sterownika oznaczonego 
symbolem strzałki w górę. Do 
drugiego wejścia oznaczonego tym 
samym symbolem należy podłączyć 
przewód  sterujący podnoszeniem w 
silniku rolet (L1).
1.2. Przewód z tradycyjnego 
włącznika sterujący opuszczaniem   
rolet należy  podłączyć do wejścia 
modułu sterownika oznaczonego 
symbolem strzałki w dół. Podobnie 
do drugiego wejścia oznaczonego 
tym samym symbolem należy 



podłączyć przewód  sterujący 
opuszczaniem w silniku rolet (L2)
1.3. Przewód neutralny należy 
podłączyć do wejścia N sterownika i  
N silnika rolet.
1.4.Zasilanie  od strony linii  fazy (L) 
należy podłączyć do wejścia L.



2.Pobieranie aplikacji
Aplikacje Tuya lub Smart Life  można 
pobrać z oficjalnych sklepów Google 
Play(android), jak i AppStore(iOS) , 
lub zeskanować poniższy kod w celu 
pobrania aplikacji.

Tuya i Smart Life  to aplikacje tego 
samego producenta z identycznymi 
funkcjami. 



3.Rejestracja i logowanie.
W przypadku, gdy użytkownik nie 
posiada konta w aplikacji należy 
przeprowadzić rejestrację z użyciem 
swojego konta  e-mail.



4.Dodawanie urządzenia
1.  W  menu  głównym  aplikacji
wybieramy  opcje  ,,+”  widoczny  w
prawym górnym rogu.
2.  Wybieramy  z  listy  „Inne”  a
następnie inne(Wi-Fi)
3.  Po  włączeniu  zasilania  sterownik
będzie wydawał krótkie ,przerywane
sygnały  dźwiękowe  co  oznacza  ,  że
jest gotowy do parowania z Wi-Fi.

Jeśli  parowanie  nie  właczy  się  w
sposób  automatyczny,  można  je
także wprowadzić w stan parowania
w  sposób  manualny  poprzez  5cio
krotne chwilowe wciśnięcie przycisku
podnoszenia rolet.



4.  W  aplikacji  należy  wcisnąć
przycisk:
,,Confirm Indicator rapidly blink”.
5.  W  tym  momencie  aplikacja
poprosi  o wprowadzenie danych do
sieci Wi-Fi 

 



6.  Po  wprowadzeniu  informacji
dotyczących  sieci  bezprzewodowej,
należy wcisnąć „Dalej”, po kilkunastu
sekundach  dodawanie  powinno
zakończyć się sukcesem.

 



Przywracanie ustawień 
fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych 
realizowane jest poprzez usunięcie 
urządzenia z aplikacji Tuya / Smart 
Life

Alternatywnie w celu przywrócenia 
ustawień fabrycznych należy 
wprowadzić urządzenie w tryb 
dodawania opisany wcześniej w 
niniejszej instrukcji .
Wejście w tryb dodawania powoduje
usunięcie ustawień wprowadzonych 
przez użytkownika.



Zgodnie  z  Art.  22  ust.1  i  2  Ustawy  o
zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i
elektronicznym  (Dz.U.180  poz.  1495),  nie
wolno  umieszczać,  wyrzucać,
magazynować  wraz  z  innymi  odpadami.
Zużyte  urządzenie  należy  dostarczyć  do
lokalnego  Punktu  Zbiórki  zużytych
urządzeń  elektrycznych,  który
zarejestrowany  jest  w  Głównym
Inspektoracie  Ochrony  Środowiska  i
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 
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