
Wi-Fi Smart Plug

Instructions



Product parameters
Features: Mobile phone control, switch, countdown, timing. 
Power:16A
Rated power : 1000-3840W
input voltage : 1OOV-240V Output voltage: 100V-240V
Communication : WiFI(2.4G) lEEE802.11D/g/n + Bluetooth 
Certification : CE/RoHS
Overload protection : Stand by
Application support : ISO 8.0 or Android 4.2 and higher 
Shell material : PC plastic + VMO silicone
Operating temperature: -10 °C - 50 °C 
Product size (mm) : 50 * 50 * 66 
Package size(mm) : 56 * 56 * 88
N.W.:92.5g
G.W.:115g

1. Download Smart Life app /Tuya smart app on mobile phone;
2. Register an account and log in;
3. The product and mobile phone are covered by 2.4G network, 
    and the mobile phone is connected to 2.4G WiFi network;
4. When the product is powered on, press at1d hold the product
    button for 3-5 seconds. and the indicator light flashes;
5. Open the app and add products
    (see page 18-21 for two addition methods)
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Connect with mobile phone(Auto Scan)
4A1. Turn on Bluetooth and connect 2.4G Wifi;
4A2. Open app and seIect add product;
4A3. Select auto add and press the prompt to enter the next step; 
4A4. Wait for registration connection;
4A5. Added successfully.

461. Turn on Bluetooth and connect 2.4G WIFI; 
4B2. Open app and select add product.
4B3. Select electrical type and plug:
4B4. Select the same 2.4G WIFI network as the mobile phone,
        and enter the WIFI password.
4B5. Press the prompt to eonfi1mthe next step and wait for the                  
        registration connection;
4B6. Added successfully.

1. Type the edit menu of the user panel
2. Select the third-party application to be operated
3. Follow the instructions in the tutorial to connect and use

Connect with mobile phone(Add Manually)
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Support 3rd Party Control



Recommendations

• Please check whether the device is connected with power 
   and your phone is connected wiht WiFi.
• Check routers:lf the router is dual-band router,please select 
  a 2.4GHz network to add device,you also need to open the router     
  broadcasting function
• set up the wireless router:set encryption methodasWPA2-PSK 
  authorization type as AES.or  set both as auto.The Wireless mode   
  cannot be only 5GHz. Please name router WiFi in English order to 
  stay strong WiFi signal, please keep device and router within a 
  certain distance.
• Check whether connected devices have reached the maximum 
  number router connection, if so, please try 10 turn off the 
  Wifi connection of some devices.
• Make sure router wireless MAC filtering function is enabled.
• Remove the device from the filter list and make sure that router is not   
  prohibiting device from connection.
• Make sure the entered password is correct when adding a
  New device. 
• APP for more operations, please refer to the corresponding
  application tutorial.
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Produktparametrar
Egenskaper: Styrning via mobiltelefon, omkopplare, nedräkning, timing. 
Effekt:16 A
Nominell effekt: 1000-3840W
Inspänning: 100V-240V 
Utspänning: 100V-240V
Kommunikation:WiFi(2.4G) lEEE802.11D/g/n + Bluetooth
Certifiering: CE/RoHS
Överbelastningsskydd: Stand by
Applikationssupport: IS08.0 ellerAndrold 4.2 och högre skalmaterial: PC 
plast + VMO-silikon
Driftstemperatur: -10 °C - 50 °C 
Produktstorlek (mm): 50 * 50 * 66 
Förpackningsstorlek (mm) :56 * 56 * 88 
N.W.:92,5 g
G.W.:115g

1. Ladda ner appen Smart Life /Tuya smart app på mobiltelefonen;
2. Registrera ett konto och logga in;
3. Produkten och mobiltelefonen omfattas av 2,4G-nätet och 
    mobiltelefonen är ansluten till 2,4G WiFi-nätet.
4. När produkten är påslagen, tryck på 1d och håll nere produktknappen i     
    3-5 sekunder. och kontrollampan blinkar,
5.Öppna appen och lägg till produkter
   (se sidan 18-21 för två tilläggsmetoder)
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Anslut till mobiltelefon(Auto Scan)
4A1.  Aktivera Bluetooth och anslut 2,4G Wifi 
4A2. Öppna appen och lägg till produkten.
4A3. Välj auto add och tryck på uppmana till för att gå vidare till nästa steg; 
4A4. Vänta på registreringsanslutning
4A5. Lagt till korrekt.

461. Slå på Bluetooth och anslut 2,4G WIFI; 
4B2. Öppna appen och välj Lägg till produkt.
4B3. Välj elektrisk typ och kontakt:
464. Välj samma 2,4G WIFI-nätverk som mobiltelefonen och ange  
        WIFI-lösenordet.
4B5. Tryck på uppmaningen för att bekräfta nästa steg och vänta på 
        registreringsanslutningen.
4B6. Tillagd.

 

1. Skriv in redigeringsmenyn på användarpanelen.
2. Välj den tredjepartsapplikation som ska användas.
3. Följ anvisningarna i handledningen för att ansluta och använda.

Anslut till mobiltelefon(Lägg till manuellt)
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Stöd för tredje parts kontroll



Rekommendationer

• Kontrollera att enheten är ansluten till elnätet och att telefonen är  
  ansluten till WiFi.
• Kontrollera routrar: Om routern har dualband, välj ett 2,4 GHz-nätverk  
  för att lägga till enhet, du måste även öppna routerns sändningsfunktion
• Ställa in den trådlösa routern: ställa in krypteringsmetoden som
  WPA2-PSK-behörighetstyp som AES. Eller ställ in båda som auto. 
  Det trådlösa läget kan inte bara vara 5 GHz. Namnge router WiFi på 
  engelska för att hålla stark WiFi-signal. Håll enheten och routern på 
  ett visst avstånd.
• Kontrollera om de anslutna enheterna har nått maximalt antal router 
  anslutningar. Om så är fallet, stäng av WiFi-anslutningen på 10 enheter.
• Kontrollera att routerns trådlösa MAC-filtreringsfunktion är aktiverad.
• Ta bort enheten från filterlistan och se till att routern inte hindrar 
  enheten från att ansluta.
• Kontrollera att det angivna lösenordet är korrekt när du lägger till en 
  ny enhet. 
• APP för fler funktioner, se motsvarande applikationshandledning.
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