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Vă mulțumim că folosiți electrovalva noastră inteligentă.  
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. 

 
 
 
  



 

 

1. Profil produs 
 
Vă mulțumim că ați ales electrovalva inteligentă WIFI realizată de societatea noastră. Caracteristicile acestui 
produs sunt: inteligență, costuri reduse și fiabilitate ridicată. Poate fi controlat de la distanță. Adoptă 
tehnologia internațională WIFI și este pe deplin compatibil cu rețeaua WIFI. Electrovalva poate fi controlată 
wireless, cu telecomandă și cu temporizator. Este un produs ideal pentru siguranța caselor inteligente și 
control automat al sistemului de irigare în agricultură și silvicultură. 
 
 

2. Specificații produs 
 
Alimentare    12V / 1A 
Tehnologie de comunicare  WIFI 
Frecvență de comunicare 2,4 G 
Distanță wireless  30 m (în exterior) 
Presiune supapă  1,6 mpa 
Specificații supapă   4, 6, 1 inch, 1,25 inch 
Timp închidere supapă  5-10 secunde 
Timp deschidere supapă 5-10 secunde 
Cuplu    30-60 kgf.cm 
Sistem de aplicații   IOS / Android 
Tip electrovalvă   cu mâner 
 
 

3. Ghid de montaj 
 
1) Montați suportul pe inelul de montaj al electrovalvei inteligente (șurubul nu este strâns mai întâi). 
2) Fixați suportul de montaj pe țeava de apă sau de gaz (așa cum se arată în figură). 
3) Reglați poziția electrovalvei inteligente, astfel încât axul de ieșire al electrovalvei inteligente să fie în linie 

cu axul mânerului robinetului „conductei de apă/gaz”. (Fig.) Apoi strângeți șurubul la ambele capete ale 
suportului de montare. După montarea electrovalvei inteligente, trageți cu mâna inelul de tragere, rotiți 
Mânerul de transfer al electrovalvei inteligente, verificați comutatorul electrovalvei să fie în poziție. 

4) Strângeți șurubul clemei mânerului electrovalvei inteligente conform desenului. 
5) Conectați adaptorul de alimentare de 12V/1A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Instrucțiuni de utilizare 
 
1) Scanați codul bidimensional, descărcați aplicația „Tuya Smart”, instalați și rulați aplicația, creați contul 

de înregistrare conform instrucțiunilor. 
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2) Adăugare echipament: Faceți clic pe add + (adăugare), selectați celălalt echipament, apăsați butonul 

timp de aproximativ 5 secunde până când indicatorul luminos clipește rapid, apoi electrovalva 
inteligentă intră în starea de rețea împerechere, introduceți parola WIFI și urmați ceilalți pași până când 
se realizează împerecherea. 

3) Starea implicită a electrovalvei inteligente după împerechere este închisă, electrovalva inteligentă poate 
fi comutată după cum este necesar. Când electrovalva inteligentă este deschisă, indicatorul luminos este 
întotdeauna aprins. Iar când electrovalva este închisă, indicatorul luminos este stins. Puteți apăsa 
manual butonul pentru a comuta electrovalva sau puteți folosi aplicația de pe telefonul mobil pentru a 
comuta electrovalva. Produsul are funcții de setare, cum ar fi programare, partajare și conectare. Citiți 
descrierea detaliată a aplicației pentru utilizarea produsului. 

4) După împerecherea electrovalvei inteligente, dacă apăsați din nou butonul timp de aproximativ 5 
secunde, indicatorul LED al electrovalvei inteligente va clipi rapid, informațiile inițiale de împerechere 
vor fi șterse, iar procesul de împerechere va fi efectuat din nou. Dacă sunt necesare mai multe dispozitive 
mobile pentru a controla electrovalva inteligentă, funcția de partajare a aplicației se activează și se alocă 
mai multor conturi. 

5) În lipsa WIFI, electrovalva inteligentă poate controla deschiderea sau închiderea robinetului prin 
apăsarea butonului. Când alimentarea este întreruptă, puteți trage manual inelul de tragere de sub 
electrovalva inteligentă în jos și rotiți mânerul de transfer pentru a închide sau deschide robinetul. 

 
 

5. Ghid defecțiuni 
 
1) Comutatorul electrovalvei nu este în poziție: 

Verificați dacă centrul axului electrovalvei inteligente și axul central al robinetului sunt în linie. Dacă nu 
sunt aliniate, nu numai că nu este comutatorul în poziție, ci se și arde motorul electrovalvei inteligente. 

2) Comutatorul robinetului este blocat: 
Puteți trage în jos inelul de tragere și rotiți mânerul electrovalvei inteligente cu 90 grade până când 
robinetul poate fi comutat fără probleme. Dacă robinetul este prea strâns, se recomandă înlocuirea 
acestuia. 

3) Electrovalva inteligentă nu poate fi împerecheată în rețea: 
Verificați dacă semnalul WIFI este bun, iar când electrovalva inteligentă se împerechează în rețea, ține-
ți-o cât mai aproape de router. 

4) Pentru alte probleme, citiți informațiile detaliate din centrul de ajutor al aplicației. 
 
 

6. Conținut pachet 
 
1) Host  1 
2) Instrucțiuni 1 
3) Adaptor 12V/1A 1 
4) Cleme țeavă 1 

 
Absolvire de responsabilitate 
Dacă produsul are funcție de upgrade, puteți contacta societatea noastră pentru informații fără notificare 
prealabilă. Dreptul de interpretare aparține societății noastre. 


