
Indien u beschikt over een Google of Apple account, 
kunt u daar direct mee inloggen door onderaan op 
het bijbehorende symbool (de “G” van google of het 
“appeltje” van Apple) te klikken. (Indien u al beschikt 
over een Google/Apple account, log dan in en ga 
verder naar stap 4.)

Het activeren van de Tuya Smart App.

Stap 5:
-

caties is beschreven.

Stap 6:
Zet nu de lamp aan die door de dimmer wordt aan-
gestuurd. Druk driemaal achter elkaar op de knop 
van de dimmer. Tussen elke druk moet +/- een halve 
seconde zitten (één seconde is te veel). Bij de derde 
en laatste druk houd je de knop ingedrukt totdat de 
lamp begint te knipperen (de lamp zal eerst kort uit-
gaan voordat deze start met knipperen).

Stap 7:

-
tooth” op het scherm).
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Swipe eventuele meldingen binnen de Tuya Smart 
App weg.
Klik vervolgens bovenaan het scherm op 
“Auto 

dan op “Begin met scannen”. 

ION INDUSTRIES Installatie Handleiding 
Smart Tuya App

Ga naar de Apple App Store/Google Play Store en 
download de Tuya Smart App. 

dimmer installeert.

Het installeren van de Tuya Smart App

Stap 1:
Open de Tuya Smart App en accepteer de Privacy 

-
tiecode ophalen”.

Stap 2:
Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met 

Stap 3:
Stel vervolgens een wachtwoord in en klik op de 
knop “Doorgaan”. Let op: het wachtwoord moet uit 
minimaal 6 en maximaal 20 karakters bestaan en 
moet een combinatie zijn van letters en cijfers.

Stap 4:
De Tuya Smart App vraagt nu toestemming om 

accepteer vervolgens alle voorwaarden waar de
App om vraagt.

Klik onderaan de Tuya 
-

knop “Toestel toevoegen”. 

Wanneer dit niet het geval is,  
-

Hetzelfde is van toepassing indien 
-

vinkt staat.



-
te groep zichtbaar. Wanneer u de groep aanklikt 
en 

aangesloten dimmers aan- of uitschakelen.

Stap 8:
Wacht totdat de Tuya Smart app de dimmer herkend 
heeft. Klik vervolgens op “Volgende”.

Stap 4: 
Selecteer de dimmers die u samen wilt voegen in 
een groep. Klik vervolgens op “Opslaan”.

Stap 2:
Klik op het pen icoontje linksboven op het scherm.

kunt u de dimmer aan- of uitschakelen. Daarnaast is 
het mogelijk om het minimale en maximale niveau 
van dimmen bij te werken. Hiervoor  u rechts-

Stap 3:
Klik op “Creëer groep”(zie foto)

Stap 9:

De dimmer wordt nu geïnstalleerd binnen de Tuya 
Smart App (dit kan 10 tot 60 seconden duren).

Stap 10:
Zojuist heeft u de dimmer succesvol in de Tuya 
Smart App geïnstalleerd. Wanneer u terugkeert naar 
de homepage kunt u de dimmer bedienen. Hiervoor 
klikt u op de verbonden dimmer en voert u de ge-
wenste actie uit.

Na de installatie opent een scherm waarin zichtbaar 
is dat de dimmer succesvol toegevoegd is. Klik nu 

U kunt de weergeven naam van de dimmer aanpas-
sen door op het icoontje met het potloodje te klikken.

Stap 5:
U krijgt nu een menu waar u de naam van uw groep 

klik op “Opslaan”.

Het samenvoegen van verschillende dim-
mers in één groep

dimmers kunt u deze koppelen aan één groep. Hier-
mee kunt u tegelijkertijd alle gekozen dimmers aan- 
of uitschakelen. 

Stap 1:
Klik op een van de dimmers in de Tuya Smart App.


