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Specificații produs 

Pachetul include 

1. Gateway inteligent x 1 
2. Cablu de alimentare USB x 1 
3. Cap încărcător USB x 1 
4. Manual de uAlizare a produsului x 1 
5. Cablu de rețea x 1 

Descrierea produsului 
 

Pregă=re pentru u=lizare 
 

* Asigurați-vă că produsul este conectat la cablul de rețea 
* Gateway-ul se află în modul de distribuție a rețelei (două indicatoare luminoase sunt aprinse în 
același Amp) 

Denumire Gateway cu fir ZigBee 

Număr produs DMD2CC

Alimentare DC 5V 1A

Temperatura de lucru -20°C ~ 45°C

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

Metodă conectare Ethernet, ZigBee

Indicator 
stare Indicator rețea 

distribuție

Buton 
resetare

Mufă 
alimentare

Mufă cablu 
rețea

1. Conectați telefonul la WIFI

Cablu
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2. Descărcați și deschideți aplicația 

Căutați „Tuya Smart” în magazinul de aplicații sau scanați codul QR de pe ambalajul exterior/
instrucțiuni pentru a descărca și instala aplicația. 

 

Setări acces rețea 
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1. Deschideți „Tuya Smart APP” și faceți clic pe „Add Device” (Adăugare dispoziAv)
2. Faceți clic pe „Gateway Central Control” (control central gateway) din stânga și selectați „Wired
Gateway (Zigbee)” (Gateway cu fir ZigBee)
3. Apăsați lung „butonul de resetare” Amp de 5 secunde pentru a confirma dacă indicatorul luminos 
verde este aprins; Verificați „Please confirm that the 2 green lights are on” (Confirmați că cele 2 
indicatoare luminoase verzi sunt aprinse) și faceți clic pe „Next” (Următorul) 
4. După ce dispoziAvul s-a conectat, faceți clic pe + din dreapta 
5. Așteptați cu răbdare adăugarea echipamentului 
6. Faceți clic pe dispoziAv pentru a aplica gateway-ul 

Următoarele situații nu sunt acoperite de garanție: 
a. Întreținere neautorizată, uAlizare necorespunzătoare, lovituri, neglijență, abuz, pătrunderea de 
lichide, accidente, uAlizare incorectă a accesoriilor care nu fac parte din convertor; sau ruperea ori 
modificarea eAchetelor sau a marcajelor anA-contrafacere; 
b. Expirarea perioadei de valabilitate a celor trei pachete; 
c. Daune provocate de situații de forța majoră; 
d. Circumstanțe care nu corespund defecțiunilor prezentate în „Tabelul cu defecțiuni ale produsului”; 
e. Din moAve legate de factorul uman, convertorul și accesoriile acestuia produc defecțiuni 
prezentate în „Tabelul cu defecțiuni ale produsului”. 

Notă: Ilustrațiile din manual cu produsele, accesoriile, interfața uAlizatorului etc. sunt toate diagrame 
schemaAce și sunt doar pentru referință. Datorită actualizărilor și îmbunătățirilor, produsul real afișat 

Denumire Defecțiune

Gateway cu fir ZigBee

1. Produsul nu pornește după cuplarea la alimentare 
2. Indicatorul de stare nu este valabil 
3. Nu se poate configura rețeaua 
4. Alte defecțiuni hardware fac ca funcția să nu fie disponibilă
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pe ambalaj poate fi ușor diferit de diagrama schemaAcă, vă rugăm să consultați produsul real. 
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