
 

 

Gateway 
 

Manual de instrucțiuni 
 
 
 
I. Introducere 
 
Gateway este centrul de control al dispozitivului ZigBee. Utilizatorii pot implementa scenarii de aplicații 
inteligente adăugând dispozitive ZigBee. 
 
 
II. Specificații 
 

Denumire Gateway 

Model ZC-Z1 

Alimentare 5V1A 

Temperatura de lucru -10°C ~ 55°C 

Umiditate de lucru 10% - 90% RH (fără condens) 

Conexiune fără fir Zigbee 

 
 
III. Pregătire conectare 
 
Conectați telefonul la WIFI ----- Smart Phone ----- 
Router wireless WIFI ------ Smart Host 
          Interfață LAN      Interfață LAN 
 

 Asigurați-vă că produsul se află într-o rază de acoperire eficientă a rețelei smart host (Gateway) 
ZigBee pentru a vă asigura că produsul este conectat în mod eficient la rețeaua Gateway ZigBee. 

 Asigurați-vă că este adăugat gateway. 
 
IV. Descărcarea aplicației 
 
Căutați aplicația aferentă în magazinul de aplicații sau scanați codul QR de pe ambalajul exterior, 
descărcați aplicația și și instalați-o. 
Dacă descărcați aplicația pentru prima dată, faceți clic pe butonul „Registration” (Înregistrare) pentru 
a înregistra un cont; 
Dacă aveți deja un cont, faceți clic pe butonul de autentificare. 
 

 
 



 

 

V. Setări rețea 
 
1. Porniți gateway-ul și conectați-l la router de 2,4 GHz prin cablul de rețea; 
2. Asigurați-vă că indicatorul de configurare a rețelei (indicator luminos verde) este întotdeauna aprins 
(dacă indicatorul este în altă stare, apăsați lung butonul Reset până când se aprinde indicatorul luminos 
verde); 
3. Asigurați-vă că telefonul mobil este conectat la router de 2,4 GHz. În acest moment, telefonul mobil 
și gateway-ul se află în aceeași rețea locală; 
4. Deschideți pagina „My Home” (Casa mea) din aplicația TUYA și faceți clic pe butonul „ + ” din colțul 
din dreapta sus al paginii; 
S. În pagina „Select Device Type” (Selectare tip dispozitiv) va apărea „Smart Gateway”, faceți clic pe 
„Add” (Adăugare); 
6. Dacă „Smart Gateway” nu se găsește pe pagina „Select Device Type” (Selectare tip dispozitiv), 
selectați „Smart Gateway” în pagina „Add manually” (Adăugare manuală) și adăugați-l conform 
instrucțiunilor din aplicație. 
 
VI. Pachetul include: 
 

 Zigbee Gateway x 1 

 Sursă de alimentare DC5V x1 

 Cablu de rețea x 1 

 Manual de utilizare a produsului x 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi produsul. 


