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KOBLE APPARATET TIL DIN TELEFON VIA APP

LAST NED APPEN TIL TELEFONEN DIN

Last ned appen "TUYA SMART", fra den valgte appbutikken din ved hjelp av QR-kodene 
nedenfor, eller ved å søke etter appen i den valgte butikken.

TILKOBLINGSMETODER TILGJENGELIG FOR OPPSETT

Luftrenseren har to ulike muligheter for oppsett; “Hurtig Tilkobling” og “AP” (Access Punkt). 
Den raske tilkoblingen er en rask og enkel måte å sette opp enheten på. AP-tilkoblingen 
bruker en direkte lokal wi-fi-forbindelse mellom telefonen din og luftrenser for å laste 
opp nettverksdetaljene. Det kan være litt ulikt fra nettverk til nettverk hva som passer 
best for ditt apparat.

Før du starter oppsettet, mens luftrenser er koblet til og slått på, trykker du på, 
og holder av/på-knappen i fem sekunder (til du hører et pip) for å gå inn 
i Wi-Fi-tilkoblingsmodus.
Forsikre deg om at enheten din er i riktig wi-fi-tilkoblingsmodus for tilkoblingstypen 
du prøver, blinkingen av Wi-Fi-lampen på din luftrenser vil indikere dette.

Type tilkobling     Frekvens av blinking på ikon
Hurtig Tilkobling     Blinker to ganger pr sekund
AP (Access Punkt)  
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REGISTRE DEG PÅ APP FOR FØRSTE GANG
 

 

1. Trykk på registrerings-
    knappen nederst på skjermen.

2. Les reglene for personvern 
    og trykk knappen “AGREE”.

3. Skriv inn e-postadressen 
    eller telefonnummeret ditt, 
    og trykk på “Continue”/fortsette
    for å registrere deg.

4. En verifikasjonskode vil bli 
    tilsendt til metoden som 
    er valgt i trinn 3. 
    Angi så denne koden i appen.

5. Skriv inn passordet du 
    øsnker å opprette. Dette må 
    være mellom 6-20 tegn, 
    og med både bokstaver og tall.
    Trykk “Done”/ferdig.

6. Appen er nå registrert. 
    Den vil automatisk logge deg 
    på etter registrering.
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INNSTILLING AV DIN BELIGGENHET 

 

LEGG TIL NYTT ROM  

 

SETTE OPP ALLE DINE ACA APPARATER SOM HAR WI-FI I APPEN

Appen TUYA er designet slik at den kan fungere med flere typer kompatible enheter. 
Den kan også settes opp for å jobbe med flere enheter i forskjellige bygninger/hus og rom. 
Sådan krever appen under installasjonsprosessen, at ulike områder opprettes, 
og navngis, for å kunne tillate en enkel administrering av alle enhetene dine. 

Når nye enheter legges til, blir de tilordnet et av rommene du har opprettet.

OPPRETTE ET ROM

1. Trykk på knappen “Add Home” 
    for legge til et nytt rom.

2. Skriv først inn et stedsnavn.

3. Trykk på posisjonsknappen for 
    å velge korrekt grafisk sted. 
    (Se “INNSTILLING AV DIN 
    BELIGGENHET” nedenfor)

4. Nye rom kan legges til ved 
    å velge alternativet 
    “LEGG TIL NYTT ROM” 
    (Se ”LEGG TIL NYTT ROM 
    nedenfor).

5. Fjern alle rom som ikke 
    er nødvendige på appen.

6. Trykk på “DONE”/ferdig i 
    øverste høyre hjørne.

Bruk fingeren din for 
å flytte det oransje 
“HOME”-symbolet.

Når symbolet er 
i det korrekte området 
for ditt sted,
trykker du på 
bekreftelsesknappen 
i det øverste hjørnet;
“CONFIRM”.

Skriv inn navnet 
på rommet, og 
trykk på “DONE”/
ferdig øverst i det
høyre hjørnet.
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KOBLE TIL VED BRUK AV HURTIG TILKOBLING

Før du starter tilkoblingen, må du forsikre deg om at enheten er i ventemodus, mens WIFI-lyset 
lyser to ganger i sekundet. Hvis ikke, følg instruksjonene for å endre tilkoblingsmodus. 
Forsikre deg også om at telefonen er koblet til samme Wi-Fi-nettverket. 
(Vi anbefaler også å eventuelt slå av mobildata under installasjonen)

1. Åpne appen og trykk “+” for å legge
    til enheten, eller bruk knappen 
    “ADD DEVICE”/legg til enhet.

2. Velg enhetstypen som “Air Purifier” 
    i kategorien “Home appliances”.
    Dette kobler den til ACAs luftrensere.

3. Forsikre deg om at Wi-Fi-ikonet på 
    på ACA luftrenseren blinker to ganger 
    i sekundet; trykk deretter på den 
    oransje knappen nederst på skjermen
    for å bekrefte dette.

4. Tast inn Wi-Fi-passordet for nettverket
    ditt, og trykk så “CONFIRM”/bekreft.

5. Dette vil raskt søke, og overføre 
    innstillingene til din ACA luftrenser. 

    Vent til dette er fullført. 

    Om dette mislykkes; forsøk på nytt. 
    Hvis det fremdeles ikke lykkes, 
    bør du lese feilsøkingsdelen for 
    ytterligere hjelp.
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KOBLE TIL VED BRUK AV AP-MODUS (ALTERNATIV METODE)
Før du starter tilkoblingen, må du forsikre deg om at din ACA luftrenser er i ventemodus, 
mens Wi-Fi-lampen blinker en gang per sekund. Hvis ikke, følg instruksjonene for 
å endre Wi-Fi tilkoblingsmodus. Forsikre deg også om at telefonen er koblet til 
Wi-Fi-nettverket. (Vi anbefaler å slå av mobildata under installasjonen)

1. Åpne appen, og trykk “+” 
    eller bruk knappen “Add Device” 
    for å legge til en enhet.

2. Velg enhetstypen som heter
    “Air Purifier” i kategorien 
    “Small Home Appliance”.

3. Trykk på AP-modus-knappen 
    øverst til høyre på skjermen.

4. Trykk deretter på den oransje 
    knappen “Finish Network 
    Configuration”nederst på 
    skjermen for å bekrefte.

5. Tast først inn passordet for 
    ditt eget nettverk, og trykk 
    “Confirm” for å bekrefte.

6. Søk på nettverksoversikten etter 
    en “SmartLife xxx”-forbindelse 
    på telefonen din, og koble til 
    uten noe passord. 
    Trykk tilbake for å fullføre.

Dette vil deretter overføre innstillingene til din ACA luftrenser.
Når tilkoblingsprosessen er fullført, går du tilbake til nettverksinnstillingene på telefonen din for å sikre 
at telefonen har koblet seg til Wi-Fi-ruteren på nytt. 
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KONTROLLER DIN ACA LUFTRENSER GJENNOM APPEN

STARTMENYEN

Hver enhet har sin egen oppføring på startskjermen for å la brukeren enten snu enheten raskt
av eller på, eller for å gå inn på enhetsskjermen for å gjøre andre endringer.

ENHETSKJERM

Velg sted: Om du
har flere enheter i
ulike rom/hus, kan du
skifte mellom dem her.

Miljøinformasjon: 
Viser utetemperatur og
fuktighet basert på
angitte stedsdetaljer

Rom: Viser enhet(er) 
satt opp i valgt rom.

Smart scenes: Lar  
luftrenseren styres
basert på informasjon 
frainternt, og eksternt miljø.

Navn på din ACA luftrenser:
Trykk her for å gå inn i 
enhetens displayskjerm.

Legg til enhet: Legg til 
en enhet i appen, og gå 
gjennom installasjons-
prosessen.

Romstyring:
Legg til rom, fjern eller
gi nytt navn.

Legg til enhet: Legg til 
en enhet i appen, og gå 
gjennom installasjons-
prosessen.

Brukerprofil: Gir deg
blant annet alternativer 
for endringer av
innstillinger, samt legge til
enheter gjennom QR-kode
som brukes av en
annen brukerprofil.

Av/på-knapp: Brukes til
slå enheten raskt av 
eller på.
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ENHETSKJERM
Enhetsskjermen er hovedkontrollskjermen for din ACA luftrenser, og gir tilgang til å kunne 
endre funksjoner og innstillinger.

Merk!
På grunn av kontinuerlig utvikling av appen, kan oppsettet og tilgjengelige funksjoner bli endret.

Tilbake: Går tilbake til 
startskjermen

Gjeldende luftkvalitet: 
Viser gjeldende PM 2.5 
luftkvalitetsavlesning 
og en beskrivelse 
av luftkvaliteten der 
din ACA luftrenser 
befinner seg.

Rediger navn: 
Brukes for å endre 
navnet på luftrenser.

Funksjoner / innstillinger:
Viser funksjonene som 
aktive eller deaktive.

Av/på-knapp: Brukes for 
å slå enheten av eller på.

Hastighet: Brukes for 
å endre viftehastigheten 
mellom lav, medium og høy.

FUNKSJON / INNSTILLINGER:
Brukes for å aktivere anion 
og UV-lyset.

TIMER:
Brukes for å legge til en
av-timer for å slå av om
enheten er påslått, 
og en på-timer om 
enheten er slått av.
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SMART SCENES
Smart Scenes er et kraftig verktøy som gir muligheten til å tilpasse din ACA uftrenser basert både 
på forhold i rommet, og utvendige påvirkninger. Dette gir brukeren muligheten til å spesi�sere langt 
mer intelligente handlinger. Disse er delt inn i to kategorier: “Scenario” og “Automation”.

SCENARIO
Scene gjør det mulig å legge til en trykknapp på startskjermen. Knappen kan brukes til å endre 
et gitt antall innstillinger på en gang, og kan endre alle innstillingene for luftrenseren. Et antall scener kan 
enkelt kon�gureres slik at brukeren kan skifte mellom et �ere forhåndsinnstilte kon�gurasjoner.
Nedenfor er et eksempel på hvordan du kon�gurerer en “scenario”:

1. Trykk på Smart-fanen 
    nederst på startskjermen.

2. Trykk på tegnet “+” i høyre 
    hjørne for å legge til et scenario.

3. Trykk på “pennen” ved siden av
    "Edit Name" for å legge inn ditt 
    valgte navn for scenarioet.

4. Vis på startside/Show on Home Page: 
    La denne være påslått med grønn del
    om du ønsker at scenen skal 
    vises som en knapp på startskjermen.

5. Trykk på det rødet ikonet med 
    tegnet “+” for å legge til 
    ønsket handling.
    Velg deretter din ønskede luftrenser
    fra listen over enheter under 
    valget “Device”.
    

6. Velg funksjon, sett ny verdi for 
funksjonen, og trykk deretter 
på “NEXT”-knappen øverst til høyre 
for å gå videre til neste skjermbilde.

7. Når alle nødvendige funksjoner er lagt til, trykker du på “Save”/lagre-knappen i øverste høyre hjørne for å avslutte 
og lagre det nye scenarioet.
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AUTOMASJON
Automasjon kan konfigurere en automatisk handling for din ACA luftrenser. Dette kan utløses 
av tid, luftkvalitet i rommet, værforhold og en rekke andre påvirkninger.

1. Trykk på Smart Scene-fanen 
    nederst på startskjermen

2. Trykk på “Automation” øverst. 3. Velg “Add Automation” for å 
    opprette en ny automatiserings-
    scenario.

4. Oppsettet er veldig likt scenarioets 
oppsett på forrige side, men inkluderer 
en ekstra seksjon for å spesifisere 
hva som trigger for at scenarioet skal 
kunne starte automatisk som ønsket.

Trykk på pennen ved siden av 
“Edit Name” for å legge inn navnet på 
det automatiske scenarioet.

Trykk på det røde “+”-ikonet ved siden 
av “Any Condition Is Met” for sette 
standarden for den utløsende triggingen.

Trykk på det røde “+”-ikonet ved siden 
av “Action” for å legge inn nødvendige 
handlinger. 

Velg deretter din ACA luftrenser nederst 
fra listen.

5. Velg betingelsene undetr “Add 
    Condition” for når automatis-
    eringen skal startes. Et antall 
    ulike forhold kan kombineres.

6. Angi verdiene for de ulike funksjonene, og trykk 
    deretter på tilbake-knappen i øverste høyre hjørne 
    for å gå til forrige skjermbilde.

7. Velg også “E�ective period” om du ønsker 
    spesi�kke tidspunkt for triggingen

8. Når alle nødvendige funksjoner er lagt til, 
trykker du på “Save”/lagre-knappen i øverste høyre hjørne 
for å avslutte, og lagre det nye scenarioet.
Automasjonen er nå kon�gurert, men den kan slås av 
og på ved å bruke vippeknappen på bildet 
som vises på trinn 2.
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PROFILOVERSIKT
Profil-fanen gir deg muligheten til å redigere både 
detaljene dine og bruke tilleggsfunksjonene til enheten.

ENDRE NAVN PÅ DIN ENHET
Når du er i noen av enhetsbildene, kan du få tilgang til 
flere innstillinger for apparatene ved å trykke på pennen
i øverste høyre hjørne. Du kan for eksempel endre navnet 
på enheten til noe som er relevant for bruken av produktet, 
for eksempel “Soverom 1 Hytta” eller “Møtelokale 12”. 
I menyene har du også muligheter for å sette opp 
en mønsterlås eller også endre dittt passord.

ENHETSDELING (More/Share Device)
Dette lar deg dele tilgang til kontrollene til din 
luftrenser med venner og familie.

INTEGRERING (More Services)
Dette gjør at enheten kan integreres med din 
personlige Google Home og Amazon Echo.

Sertifisert for bruk med Google Assistant, Google Home, Amazon Echo og Amazon Alexa.

ACA User Name
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