
PST C18B 3MP 
Uživatelský manuál 

Představení výrobku: 

Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat výrobek v rámci zlepšování kvality. O těchto změnách není 
povinnen informovat a z toho důvodu tento manuálu nemusí stoprocentně korespondovat s poslední 

úpravou výrobku. Změny se mohou týkat způsobu párování s aplikací, indikací provozu, novějších a 
kvalitnějších komponentů. Průběžně se snažíme tyto změny do manuálu zapisovat na základě zpětné 

vazby zákazníků.

Instalace: 
1. Stažení a instalace aplikace
Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci Tuya 
Smart 
Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže: 

Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz 

RESET:
Pokud dojde ke špatné funkci kamery, záseku nebo ji nelze spárovat s aplikací, lze provést RESET do továrního nastavení.

1) Odšroubujte kryt nacházející se na spodní straně kamery

Pomocí kancelářské sponky podržte tlačítko RESET po dobu 5 
sekund, ozve se dlouhé pípnutí a kamera se resetuje.

Napájení/Zapínání:
Součástí kamery je napájecí zdroj do zásuvky. Kameru do něj zapojte. Dojde k jejímu automatickému zapnutí. 
Následně by měla být v párovacím režimu (kamera pípá)

2) Na kabelu vyvedeném z kamery se nachází 
také resetovací tlačítko. Podržte jej po dobu 5 
sekund a kamera přejde do továrního nastavení



Nový uživatel: 

Vyberte Registrovat Zadejte e-mail. Případně 
klikněte níže na 

Na e-mail Vám přijde kód 

pro registraci prostřednictvím 
účtu na googlu. 

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit 



Párování 

Pro přidání nového zařízení 
tapněte na

Vyberte kategorii „Video dohled“ Vyberte „Kamera (Wi-Fi)“ 

Ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaveno „QR code“. Pokud není, tapněte na vyberte tuto možnost. Následně zaškrtněte 

a tapněte na tlačítko Next. 



Zobrazí se QR kód. Nyní telefon s QR 
kódem nasměřujte na čočku kamery, 
tak aby jej mohla přečíst(15 – 20cm) 
zařízení by mělo vydat dlouhé pípnutí. 
Pokud kamera zapípá, tapněte na 
tlačítko 
„Ozve se pípnutí“ 

Automaticky se vyplní název sítě, 
ke které je nyní připojen Váš 
mobilní telefon. Vyplňte heslo k 
síti (musí být 2.4GHz) a tapněte 
na  tlačítko Další. 

Zařízení se začne párovat. 
Tento proces může trvat až 2 
minuty. Nyní již stačí zadat 
libovolný název zařízení a 
potvrdit. 



 Cloudové úložiště: 
Jedná se o placenou službu. Díky které můžete prohlížet video záznamy zpětně dle zvoleného tarifu i když dojde např. k odcizení 
či ztrátě zařízení. 
Tarify: 
Basic plan: Nahrávky 14 dní. Měsíčně za 4,49$ 
Premium plan: Nahrávky 30 dní. Měsíčně za 9,99$ 

Nastavení: 

<--- změna ikony, názvu umístění

<---  informace o ID, účtu, IP adrese,...

<--- nastavení chytrých scén, v případě že zařízení využíváte např. s alarmovým systémem

<--- Nastavení hlasového ovládání pomocí Amazon Echo, Google home

<--- zrcadlové otočení obrazu, zobrazení data a času na nahrávkách, režim audio přenosu 
(podržením ikony mikrofonu mluvíte, krátkým stiskem ikony mluvíte.)

<--- detekce pohybu (při aktivaci lze vybrat citlivost detekce: nízká, střední, vysoká), detekce zvuku, siréna. atd. 

<--- nastavení cloudového úložiště

<--- pokud se kamera náhle odpojí od sítě, tímto aktivujete upozornění do telefonu

<--- nápověda a zpětná vazba

<--- sdílení dalším uživatelům, kteří mají tuya smart aplikaci pod jiným uživatelským účtem <--- pro 

hlasové ovládání můžete mít rychlou ikonu na úvodní obrazovce telefonu

<--- aktualizace firmware kamety

<--- odstranění zařízení z účtu
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