
CHYTRÁ HD Wi-Fi KAMERA 



1. Stažení aplikace
Vyhledejte aplikaci „Tuya“ v App storu pro 

Apple, nebo v Google Play pro Android.  

2. Registrace a přihlášení do aplikace
Spusťte aplikaci, bude vyzváni k registraci, 

pokud jste již zaregistrováni, přihlaste se 

existujícím účtem. 

- Registrace – Registrovat – souhlas 

s podmínkami  – výběr země Czech Republic – 

funkční Emailová adresa – zaslání ověřovacího 

kódu – opište ověřovací kód zaslaný na Vámi 

zadanou adresu – nastavte si heslo ( 6-20 míst 

včetně písmen a číslic ) – potvrďte 

automatické spouštění aplikace  

AppleAndroid



- Přihlásit se existujícím účtem – zadejte 

emailovou adresu a heslo vytvořené při 

registraci – potvrďte. 

  

- Zapomenuté heslo – v možnosti přihlášení je 

odkaz na „zapomněli jste heslo?“ – po 

vyplnění zaregistrované emailové adresy Vám 

bude na tuto zaslán nový ověřovací kód – 

následně si vytvořte nové heslo 

 

 

 

3. Přidání kamery do aplikace  
– kameru lze připojit k internetu pomocí 

ethernetového kabelu nebo Wi-Fi 

  

3a. Zapněte kameru zapojením adaptéru do 

elektrické sítě, lze napájet i přiloženým 

kabelem z USB-B portu jiného zařízení 

 

 

 

 



3b. Na úvodní obrazovce aplikace TuyaSmart 

zvolte tlačítko „Přidat zařízení“ nebo tlačítko 

„+“ v pravém horním rohu obrazovky. 

 

 

 

  



3c. Na další obrazovce v levém sloupci 

možností vyberte „Video dohled“ a ze 

zařízení „Kamera“  

 



3d. Na následující obrazovce vyberte 

z možností v pravém horním rohu „EZ 

Mode“ pro připojení k Wi-Fi nebo „Cable“ 

pro připojení přes Eth. Kabel -  potvrďte 

zapnutí kamery – potvrďte tlačítkem „Next“  

 

 



3e. Vyberte dostupnou 2.4GHz Wi-Fi síť a 

zadejte heslo k této síti – potvrďte tlačítkem 

„Další“ a „Pokračovat“ na další obrazovce  

 

 

 



3f. Instalace je potvrzena na další obrazovce   

  

- V případě, že se nepodařilo kameru úspěšně 

nainstalovat do aplikace, resetujte kameru 

HW tlačítkem, zkontrolujte, že Wi-Fi síť je 2.4 

GHz a heslo k Wi-Fi síti.  

- Pozor: V případě připojení kabelem musí být 

kamera připojena kabelem na stejnou síť jako 

je vaše domácí Wi-Fi pro Váš mobilní telefon 

- Pozor: kamera podporuje pouze sítě 2.4GHz, 

nepodporuje 5GHz Wi-Fi sítě

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis funkcí 

1. Nastavení – pojmenování kamery, sdílení 

kamery, převrácení obrazovky, časový 

vodoznak, nastavení nočního vidění, 

sledování pohybu, detekce pohybu, plán 

upozornění, odebrání zařízení, aktivace 

cloudu 

2. Síla Wi-Fi signálu 

3. Zapnutí/vypnutí zvuku z kamery 

4. Přepnutí kvality záznamu 

5. Roztažení obrazu na celou obrazovku 

6. Pořízení snímku 

7. Zapnutí komunikace s kamerou (při 

komunikaci se vypne zvuk kamery) 

8. Pořízení záznamu z kamery 

9. Přehrání záznamu z paměťové karty 

10. Vyhledání záznamu na cloudu 

11. Nasměrování kamery rotací a skloněním 

 

 

 

  



 



 VLASTNOSTI  
- Možnost instalace na strop 

- Rotace 355° horizontálně, 90° vertikálně 

- 130° úhel záběru 

- Inteligentní autotracking – sledování pohybu 

- Notifikace do mobilního telefonu 

- Záznam na microSD kartu nebo do cloudu 

- Noční režim 

- Záznam v HD rozlišení  

- Vzdálené ovládání z aplikace v mobilu 

- Zabudovaný mikrofon a reproduktor 

 

 

 




