
Ghid de instalare

Urmați pașii din aplicație pentru conectarea dispozitivului
Aplicatia este disponibilă pentru iOS și Android.

Căutați după numele aplicației ”Tuya Smart”
 sau scanați codul de mai jos valabil pentru ambele platforme

PULSAR



Pasul 1: Deschideți aplicația, accesați contul dumneavoastră 
dacă dețineți unul deja sau creați un cont nou.



Pasul 2: Selectați țara după care introduceți numele de 
utilizator și parola pentru autentificare (fig 1). 
Dacă nu aveți cont mai întâi introduceți o adresă de e-mail 
validă (fig 2) unde veți primi un cod de autentificare, urmând 
pașii din pagina următoare.

Fig. 2Fig. 1



Pasul 2.1: Dacă aveți deja cont, săriți peste acest pas
Urmați pas cu pas instrucțiunile de înregistrare afișate de 
aplicație. Verificați emailul, copiați codul de verificare și 
introduceți-l în câmpul menționat.
Setați o parolă formată din litere și cifre, și cu o lungime 
cuprinsă între 6 și 20 de caractere.



Pasul 3: Adăugare dispozitive noi în aplicație: Asigurați-vă 
că dispozitivul mobil are serviciul de Bluetooth pornit și sunteți 
conectat la o rețea Wi-Fi locală.
Apoi apăsăți butonul ”Adăugați dispozitiv” sau butonul ”+” din 
colțul dreapta sus.

NOTĂ: Prima conexiune vă rugăm să o faceți în aria de 
semnal Wi-Fi; este acceptată doar rețelele de 2,4 GHz. 



Pasul 4: Navigați in meniul din stânga și selectați opțiunea 
autoscan.



Pasul 5: Asigurați-vă ca pe ceas, indicatorul WI-FI, luminează 
intermitent, după care confirmați acest lucru și în aplicație. 
Confirmați denumirea și parola rețelei Wi-Fi, la care se 
conectează dispozitivul.



Pasul 6 : Aplicația va scana și detecta automat dispozitivul 
aflat în apropiere și va trimite mesaj pentru conectare. Apăsați 
butonul „Go to add” pentru adaugare în lista de dispozitive 
SMART din casa dumneavoastră. 



Pasul 7 : După confirmare aplicația va înregistra/instala automat 
dispozitivul. Apăsați butonul „Finalizat”, pentru a termina 
înregistrarea dispozitivului.
Acum apăsăți numele dispozitivului pentru a accesa interfața de 
control.



Meniuri software
Meniu setare lumină

Dimați lumina. Unitatea de 
luminozitate 1-20, poate fi reglată de 
glisorul de luminozitate.

Porniți luminile. Unitatea de 
luminozitate 1-20, poate fi reglată de 
glisorul de luminozitate.

Ajustați temperatura de culoare.

Ajustați culoarea RGB.

Aprinde/Stinge - După ce ați intrat  
în meniul „setare lumina”, trebuie să 
apăsați pe buton pentru a prinde/
stinge.

Pornire / Oprire

Meniu setare sunet
Redă / întrerupe sunetul

Treceți la ultima melodie

Treceți la melodia următoare

Reglați volumul.  
Volumul minim este de 1 bloc.

Selectați timpul de sincronizare. 
Opțional 10/30/60 / sincronizare 
închisă

Alegeți sunetul. 17 surse de sunet, 3 
tipuri



� Suport pentru până la 4 alarme. Acestea pot fi  
pornite / oprite independent.

� Ora implicită este 00:00 în fiecare zi. Faceți clic 
pe cardul de ceas cu alarmă corespunzător pentru a 
intra în pagina de setare a ceasului cu alarmă, puteți 
seta ora ceasului cu alarmă, repetarea zilelor, sunetul 
ceasului cu alarmă, luminozitatea iluminării ceasului 
cu alarmă și timpul de  somn.

� După setarea alarmei, puteți previzualiza luminile 
și sunetele, timpul implicit de previzualizare.

� După setarea alarmei, puteți previzualiza luminile 
și sunetele. Timpul de previzualizare implicit este de 
10 secunde și va ieși automat fără nicio operațiune. 
Dacă întrerupeți la jumătatea drumului, renunțați 
imediat.

� Luminile ceasului cu alarmă se schimbă de la 
lumină caldă la lumină albă cu 30 de minute în avans 
și se aprind treptat. Sunetul ceasului cu alarmă se 
oprește.

� Când ceasul deșteptător se aprinde, apăsați orice 
tastă pentru a stinge luminile. Când timpul ceasului 
cu alarmă este scurs, acesta va fi din nou pornit.

� Când alarma sună, apăsați orice tastă, cu excepția 
butonului de amânare pentru a opri alarma. Apăsați 
butonul de amânare pentru a întrerupe sunetul, 
lăsați lumina aprinsă și sună din nou după ce a trecut 
timpul de amânare.

Meniu setare alarmă ceas



Setați temporizatorul. Implicit este sistemul de 24 
de ore. Apăsați pe fereastra pop-up când apare 
cardul și puteți alege sistemul 12/24.

Activați / dezactivați timpul de calibrare automată. 
Când timpul de calibrare automată este activat, 
ora setează ascunderea cardului; După închidere, 
apare cardul de setare a timpului. Puteți seta ora 
manual.

Meniu setare somn

� Setați sincronizarea pentru a opri sunetul și 
lumina. Durata minimă opțională este de 10-180 de 
minute. 

� Apăsați pe Începeți repausul pentru a accesa 
pagina de repaus; Când nu este setată nicio lumină 
sau muzică, lumina implicită este galbenă caldă, 
iar muzica este sunet ocean. Setați luminile sau 
muzica și dispozitivul va intra în vigoare imediat.

� Alegeți un sunet pentru a vă ajuta să dormiți. 
Dacă nu aveți nevoie de muzică, apăsați pe 
pictograma Redare / Pauză pentru a întrerupe 
sunetul.

� Alegeți o lumină de dormit. Dacă nu este nevoie 
de lumină, apăsați pe butonul de lumină pentru a 
stinge lumina. Pe pagina de somn, apăsați lung 2s 
pentru a termina somnul.



Explicarea funcțiilor de pe ceas

⑤④③②①

Denumirea 
Butoanelor

Mod de control Definirea funcției

1 - Butonul Luminozitate Apăsați/ Țineți apăsat

Dimați luminile, timpul de setare 
a stării de timp, starea de setare 
a luminii - comutați temperatura și 
culoarea culorii

2 - Butonul Ceas
Apăsați

Treceți la sistemul 12/24 de ore 
Starea setării  timpului - Comutați 
ora & minute

Țineți apăsat Intrați / ieșiți

3 - Butonul Alarmă
Apăsați

Pornit / Oprit  
Starea setării alarmei - Comutați 
ora și minutele și alarma

Țineți apăsat Intrați / ieșiți

4 - Butonul de lumină
Apăsați

Pornit / Oprit  
Comutați între modul CCT și modul 
RGB

Țineți apăsat Intrați / ieșiți

5- Butonul Sleep
Apăsați Pornit / Oprit

Țineți apăsat 5s
Intrați în modul de configurare a 
rețelei WIFI

6 - Butonul de amânare 
(snooze)

Apăsați

Întrerupeți alarma când sună 
dupa 10 minute (sau alt timp de 
amânare setat) și apoi sună din 
nou. Când alarma nu pornește, 
reglați luminozitatea ecranului. 
Setarea ceasului cu alarmă - Ceas 
cu alarmă pornit / oprit.

Țineți apăsat 3s Pornit / Oprit

⑥



Categorie Iconiță Descriere

Lumină
Când luminozitatea este reglată, L-XX 
afișează nivelul curent de luminozitate 
(minim 1, maxim 20).

Timp Când ora este setată, ora pâlpâie

Sistem12 ore
AM / PM este întotdeauna pornit timp de 12 
ore

Alarmă

Ceas cu alarmă activat, pictograma 
întotdeauna activată

Pictograma clipește când alarma este setată 
sau se stinge

Lumină albă

Lumina albă aprinsă, pictograma 
întotdeauna aprinsă

Pictograma clipește când temperatura 
culorii albe este comutată

RGB

Pictograma clipește când culoarea RGB 
comută

RGB în modul de repaus, pictograma 
întotdeauna activată

Somn
Activați modul de repaus și mențineți 
pictograma activată

WIFI

În starea de configurare SmartConfig, 
pictograma flash (0,5S/h) Pictogramă bliț (2s 
/ oră) în starea rețelei de distribuție AP

Pictograma se va stinge dacă rețeaua este 
configurată cu succes sau dacă rețeaua nu 
este conectată după 3 minute

Snooze Pictograma clipește când amâni

Muzică
Pictograma luminează întotdeauna când se 
redă muzică
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