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Garantia

132

Aponte a camêra do seu celular e 
ative a garantia estendida do seu 
ropo:

Você pode definir a programa-
ção de limpeza do ropo, sele-
cionar seus modos de limpeza 
e controlar seus movimentos a 
partir do aplicativo.

08. Sincronização e utilização 
em smartphones com iOS

26. Sincronização e utilização 
em smartphones com Android.

Controle por
Aplicativo
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Instalando o aplicativo no iPhone e smartphone

Instalando o aplicativo 

 Registrando-se no aplicativo 

Permissões no aplicativo 

Pareando o ropo com o aplicativo

 Utilizando o aplicativo 

 Outras funções

 Agendamento de limpeza

 Modos de limpeza

10:56 AM
10:55 AM

Sinta a experiência de controlar o seu ropo pelo seu smartphone. 
Confira as instruções de uso a seguir.

Sinta a experiência de controlar o seu ropo pelo seu iPhone. 
Confira as instruções de uso a seguir.

Instalando o aplicativo 

 Registrando-se no aplicativo 

Permissões no aplicativo 

Pareando o ropo com o aplicativo

 Utilizando o aplicativo 

 Outras funções

 Agendamento de limpeza

 Modos de limpeza
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Instalando o aplicativo no iPhone

Instalando o aplicativo no iPhone

1 Com a instalação do aplicativo, seu ropo será ainda mais versátil e de fácil 
controle, considerando as funções específicas e agendamento de limpeza.

Tuya Smart
Utilidades

Tuya + Cancelar

Control Multiple Devices

Only one app to manage multiple devices

Remote Control

Convenient and eco-friendly

10:59 AM

Busque pelo aplicativo 
“Tuya Smart” e faça o 
download do mesmo.

Acesse a App Store.Desbloqueie o iPhone. 03.02.01.

Terça-feira, 03 de junho

10:57

Press home to unlock

10:58 AM

ropo

00:00 AM
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Registrando-se no aplicativo

Registrando-se no aplicativo

2
T

etounlock e

rça-feira, 03

1
dejunho 0:56

11:00 AM 11:01 AM

Preencha seu e-mail 
e em seguida leia os 
termos de uso e 
privacidade. Caso 
concorde com estes, 
marque a opção “Eu 
conco rdo ”  e  em 
seguida clique em 
“Obter código de 
verificação”.

01. 02. 03. 04.

Após a instalação do aplicativo, é necessário se registrar para ter 
acesso ao mesmo.

Selecione registrar.

Certifique-se de que ao iniciar o processo de registro, tenha selecionado corretamente o país no qual 
utilizará o produto, pois várias condições de uso do aplicativo estão vinculadas ao país de registro.

Faça o login com uma
conta existente

Obter código de verificação

Obter código de verificação

Eu concordo

Brazil

Registrar

registrar

Tentar agora

Política de Privacidade

Termo de Acordo do Usuário e 
Política de Privacidade das Crianças

ropo

00:00 AM

11:02 AM

Um código de seis 
dígitos será enviado 
automat icamente 
para o e-mail cadas-
trado. Este deve ser 
inserido no aplicativo 
para a continuidade 
do registro.

11:03 AM

Por fim, após seu 
p r e e n c h i m e n t o , 
você será levado 
automaticamente 
para a página onde 
deve cadastrar sua 
senha.

Nota: 

Insira o código de
autenticação

Configurar senha

O código de verificação foi enviado para seu endereço
de e-mail: c*******@email.com Reenviar (36s)

Use de 6 a 20 caracteres, misturando letras e números

Não recebeu um código?

3

6

9

5

87

4

1 2

0 x

Concluído

Password
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Permissões no aplicativo

Permissões no aplicativo

3
Em seguida, o aplicativo exibirá 
as permissões de acesso. Para o 
correto pareamento e utilização 
do seu ropo com o aplicativo, é 
necessário que todas as permis-
sões sejam concedidas.

01. 02. 03.

04. 05.

T

etounlock e

rça-feira, 03

1
dejunho 0:56

As primeiras permissões são 
quanto ao compartilhamento de 
dados feito pela plataforma e 
sobre e-mails marketing e 
notícias da Tuya. Após definir as 
preferências, selecione “Ir para 
aplicação”.

Após se registrar, será necessário conceder algumas permissões ao 
aplicativo antes da utilização ou pareamento de qualquer produto.

Continuar

Bluetooth

Notificações

Dados residenciais

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Permite que este app acesse dados
residenciais.

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

Add Device

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

+
11:08 AM

“Tuya Smart” Deseja
Usar Bluetooth

Isso permitirá que o aplicativo 
encontre e ative o bluetooth. O
Aplicativo também pode usar o

bluetooth para localizar um dispositivo. 

Não Permitir OK

Continuar

Bluetooth

Notificações

Dados residenciais

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Permite que este app acesse dados
residenciais.

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

Add Device

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

+
11:07 AM

“Tuya Smart” Deseja Enviar
Notificações

As notificações podem incluir alertas,
sons e avisos nos ícones, os quais

podem ser configurados nos Ajustes.

Não Permitir Permitirropo

00:00 AM

Selecione o primeiro item “Dados 
residenciais” e uma nova janela 
se abrirá solicitando permissão 
para acessar os dados do App 
Casa. Nesta, selecione “OK”. 
Logo em seguida outra janela se 
abrirá solicitando a configuração 
do HomeKit. Caso utilize o iCloud 
no seu iPhone, selecione “Usar 
iCloud”. Caso contrário, selecio-
ne “Cancelar”.

A próxima permissão é sobre as notificações do 
aplicativo. Sugerimos que as notificações sejam 
permitidas para melhor utilização do ropo. Ao clicar 
em “Permitir” uma nova janela aparecerá no centro 
da tela solicitando permissão para o envio de “Alertas 
Críticos”. Tal permissão pode ser concedida ou não, 
sem comprometer a utilização do aplicativo ou ropo.

Por fim, o aplicativo solicitará acesso ao 
Bluetooth. Os produtos ropo não requerem o 
Bluetooth ativado para o pareamento, contu-
do sugerimos que a permissão seja concedi-
da e o Bluetooth seja acionado manualmente 
pelo usuário, quando necessário.

Ir para aplicação

Acesso a dados

Tendências

L

L
Autorize-nos a procedemos à recolha de dados
relacionados com a utilização do produto. Se
desativar permissões, as funções básicas...

As seguintes funções podem ser ativados ou desativadas nas
definições da aplicação.

ty_authority_management_title

Autorize-nos a recomendar conteúdo através de 
anúncios e notificações. Se desativar, não
enviaremos informações que podem ser do seu...

Continuar

Bluetooth

Notificações

Dados residenciais

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

Add Device

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Permite que este app acesse dados
residenciais.

11:04 AM 11:05 AM

Continuar

Bluetooth

Notificações

Dados residenciais

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Permite que este app acesse dados
residenciais.

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

Add Device

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

11:06 AM

Configuração do HomeKit

O iCloud para HomeKit deve ser
ativado quando uma sessão de iCloud

estiver iniciada

Cancelar Usar iCloud

++
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Pareando o ropo com o aplicativo

     Pareando o ropo com o aplicativo

4 O pareamento do seu ropo apenas será possível caso seu iPhone 
esteja conectado à uma rede WiFi 2.4 Ghz, não sendo possível a 
utilização de redes WiFi 5.0ghz. Além disso, sua localização precisa 
possuir sinal forte e conexão estável. O ropo utiliza conexão WiFi 
para fazer o pareamento, não Bluetooth.

Atenção:

ropo

00:00 AM

1) Não pareie o ropo com o aplicativo enquanto ele estiver na estação de 
recarga, pois mesmo que pressione o botão principal, o robô não entrará no 
modo de pareamento.
2) O pareamento do ropo não acontecerá caso seu iPhone esteja conecta-
do em uma rede WiFi 5.0 GHz ou mista. Para maiores informações, consulte 
seu provedor de internet.

Para realizar o pareamento, mantenha o 
botão principal pressionado até ouvir 
dois bipes seguidos e o LED do botão 
principal passar a piscar alternadamen-
te em branco e laranja.

O pareamento só é possível se o ropo 
estiver em stand by. Nesse modo, o 
mesmo estará ligado e com o LED do 
botão principal aceso fixamente em 
laranja.

Caso o seu ropo esteja desligado, 
mantenha o botão principal pressionado 
até ouvir um bipe.
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     Pareando o ropo com o aplicativo

T

etounlock e

rça-feira, 03

1
dejunho 0:56

T

etounlock e

rça-feira, 03

1
dejunho 0:56

T

etounlock e

rça-feira, 03

1
dejunho 0:56

T

etounlock e

rça-feira, 03

1
dejunho 0:56

1
dejunho 0:56

11:18 AM

01. Na tela de início do 
aplicativo, selecione 
“Add Device” ou “+” no 
canto superior direito.

02. Na primeira vez que fizer 
o processo, o aplicativo 
abrirá uma nova tela 
solicitando permissão 
para localizar dispositi-
vos .  A permissão é 
necessária, portanto, 
selecione “OK”.

03. Após conceder permis-
são para localização de 
dispositivos, o aplicativo 
sol ic i tará uma nova 
permissão, agora para 
rastreio de localização. 
Sugere-se que seja 
selecionada a opção 
“Permitir Durante o Uso 
do App”.

04.

05.

Caso tenha recusado a 
ativação do Bluetooth na 
etapa de cadastro, nesta 
o aplicativo irá requisitar 
a mesma ação mais uma 
vez. E novamente é 
possível decl inar da 
ativação, caso prefira. 
Basta selecionar a opção 
“Cancelar” para fechar a 
janela e iniciar o parea-
mento.

Na tela seguinte, seleci-
one “Eletrodomésticos 
Pequenos” e “Robô de 
Limpeza (Wi-Fi)”.

06. Após selecionar o produ-
to, a tela seguinte pedirá 
os dados da rede WiFi. 
Clique nas setas no lado 
direito de cada campo 
para abrir o menu de 
redes disponíveis e, em 
seguida, preencha a 
senha da rede selecio-
nada.

07. Na tela seguinte, antes 
de iniciar o pareamento 
no aplicativo, é necessá-
rio colocar o ropo em 
modo de pareamento, 
como descrito no início 
deste subcapítulo. Após 
colocar o ropo em stand 
by, selecione “Confirme 
se o ind icador  está 
piscando”.

08. Por fim, o aplicativo 
solicitará confirmação do 
modo de pareamento. 
Selecione o “Modo EZ” 
caso já tenha colocado 
seu ropo em stand by. O 
“Modo Compatibilidade” 
não está disponível para 
a linha Glass Series da 
ropo.

09. Após a seleção, o parea-
mento terá início e, caso 
seja bem-sucedido, o 
ropo emitirá um bipe 
para confirmar. Durante 
o processo de parea-
mento uma contagem 
regressiva surgirá no 
centro da tela, bem como 
três indicadores das 
etapas do pareamento 
na parte inferior. Caso o 
processo não se conclua 
neste intervalo, a conta-
g e m  r e i n i c i a r á  e  o 
mesmo deve ocorrer 
com o processo.

10. Quando o pareamento 
for feito com sucesso a 
tela seguinte exibirá o 
produto. Para concluir o 
processo, basta selecio-
nar o “+” azul para que o 
produto seja adicionado 
a página inicial do seu 
aplicativo ou clicar em 
“Conc lu i r ”  no canto 
superior direito.

ropo Smart 2
Toque para adicionar este dispositivo

ropo Smart 2
Toque para adicionar este dispositívo

1 dispositivo(s) sendo adicionad...

Adicionar dispositivo Concluído

+

Minhas Páginas Cenas Inteligente Mim

Cuntinuar

Continuar

Bluetooth

Notificações

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Pesquisando dispositívos próximos, Verifique se seu 
dispositivo entrou no .modo de pareamento

Adicionar dispositivo

Ativar Wi-Fi
!

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

11:10 AM

“Tuya Smart” deseja buscar e 
conectar a dispositívos na

sua rede local.

O objetivo de conectar o app à rede
local: habilitar o pareamento e controle 

dos dispositívos conectados à rede local. 

Não Permitir OK

Continuar

Bluetooth

Notificações

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Pesquisando dispositívos próximos, Verifique se seu 
dispositivo entrou no .modo de pareamento

Adicionar dispositivo

Ativar Wi-Fi
!

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

11:11 AM

Permitir que “Tuya Smart”
use a sua localização?

As permissões de localização serão 
usadas para automação de dispositivos 
inteligentes, descoberta de dispositivos 
próximos, listas de Wi-Fi, etc. Conceda 

a permissão para o aplicativo.

Permitir Uma Vez

Permitir Durante o Uso do App

Não Permitir

Precisa: Ativada

Continuar

Bluetooth

Notificações

To search and add nearby bluetooth 
devices, you need to turn on the bluetooth 
switch of the phone and allow the 
bluetooth permission of this app.

Receba alertas de dispositivos,
notificações do sistema e outras
mensagens

Pesquisando dispositívos próximos, Verifique se seu 
dispositivo entrou no .modo de pareamento

Adicionar dispositivo

Ativar Wi-Fi
!

O app Tuya Smart está solicitado as
permissões de acesse a seguir.

A segurança de privacidade de suas informações pessoais é
garantia quando as permissões a seguir são concedidas.

Não são permitidas permissãoes de
acesso a Bluetooth. Ative essa
permissão nas configurações.

Cancelar Definido

11:12 AM

Sua rede WiFi

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz
e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 Ghz, conforme-o para 2.4 Ghz
antes de continuar. Método comum de configuração 

de roteador

 Wi-Fi - 5Ghz

 Wi-Fi - 2.4GhzL

X

i

Senha

Próximo

Confirme se o indicador está piscan...

Redefinir dispositivo passo a passo

Reinicie o dispositivos

Pressione o botão REDEFINIR por 5s até que o
indicado pisque (sugeito às instruções do manual do 
usuário).

Reinicie o dispositivos

Pressione o botão REDEFINIR por 5s até que o
indicado pisque (sugeito às instruções do manual do 
usuário).

Confirme se o indicador está piscan...

Confira o status da luz indicadora:

Modo EZ
Modo de

compatibilidade

20.5
+

_
20.5

+

_

20.5
+

_

Robô de 
limpeza

(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE)

Robô de 
limpeza

Robô de 
limpeza

Robô de 
limpeza de 

janelas

Robô de 
limpeza de 

janelas

Robô de 
limpeza de 

janelas

(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE)

Cortador de 
grama

(Wi-Fi) (BLE) (IPC)

Aspirador
portátil

Vácuo do
robô

(BLE+Wi-Fi)

Termostato

(Wi-Fi)

Termostato

(BLE)

Termostato

(Zigbee)

Termostato

(BLE+Wi-Fi)

Sistema de 
Ventilação

(Wi-Fi)

Sistema de 
Ventilação

Clean

HVAC

Engenharia
elétrica

Iluminação

Sensor de 
proteção...

Eletrodo-
méstico g...

Eletrodo-
méstico g...

Utensílio de
cozinha

Produto
usável par...

Vídeo
vigilância

Controle de
Gateway

Viagens ao
ar livre

Energy

Entertatainment

20.5
+

_

ropo

+
11:09 AM

Adicionando dispositivo

Mantenha a rede estável.

01:53

C

Analise os
dispositivos

Registre o 
dispositivo
na Cloud 

Inicie o
dispositivo

11:17 AM

11:13 AM

Adicionar dispositivo

ira, 03

Add Device

Sem dispositivo ainda, por favor adicione.Toque em + e selecione Adicionar dispositivo

Adicionar dispositivo

11:14 AM 11:15 AM

11:16 AM
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Utilizando o aplicativo

Utilizando o aplicativo

5

Minhas Páginas Cenas Inteligente Mim

Todos os dispositivos

+

11:19 AM

01. Caso o pareamento tenha 
sido bem-sucedido, a tela 
inicial do aplicativo exibirá 
o título ropo Smart 2, 
selecione o mesmo para 
iniciar o uso (A imagem do 
ropo Smart 2 varia de 
acordo com as atualiza-
ções.). 

03. Também é possível acom-
panhar o mapa de limpeza 
do ropo, bem como o 
tempo do ciclo, a duração 
da bateria e a área limpa.

Uma vez que seu ropo esteja pareado com o aplicativo, você poderá 
usufruir livremente de todas as funções e ter uma experiência completa.

Esta é a tela inicial do seu 
ropo Smart 2. Nesta você 
consegue escolher o modo 
de l impeza desejado, 
determinar o retorno do 
ropo à estação de recar-
ga, agendar ciclos de 
limpeza automáticos e 
muito mais.

02.

ropo Smart 2

11:20 AM

RecarregandoRecarregando

11:21 AM11:20 AM

ropo Smart 2 ropo Smart 2

ropo

ropo

00:00 AM
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Modos de limpeza

Modos de limpeza

6

01. No modo automático, o 
ropo inicia o ciclo de 
limpeza adotando uma 
navegação em zigue-
zague. Através do giros-
cópio, o ropo mapeia a 
área de limpeza e a 
memoriza durante cada 
ciclo de limpeza realiza-
do, evitando repetições 
desnecessárias e garan-
tindo melhor cobertura 
do ambiente.

03. Para at ivar  o modo 
contorno, é necessário 
que o ropo já esteja 
durante um ciclo de 
limpeza navegando no 
modo automático. No 
modo contorno o ropo 
interromperá a navega-
ção em zigue-zague e 
buscará a parede mais 
próxima para, em segui-
da, iniciar a limpeza 
rente ao rodapé ou 
paredes do cômodo. O 
r opo  p e r m a n e c e r á 
nesse modo até concluir 
o perímetro do ambiente 
em que se encontra.

Nota: 

Modo Automático

02. Para at ivar  o modo 
pontual é necessário que 
o ropo já esteja durante 
um ciclo de l impeza 
navegando no modo 
automático. No modo 
pontual o ropo interrom-
perá a navegação em 
zigue-zague e passará a 
movimentar-se forman-
do uma espiral ascen-
dente em seu trajeto, 
cobrindo aproximada-
mente 1m².

Modo Pontual Modo Contorno

Seu ropo Smart 2 possui três modos de limpeza: automático, 
contorno e pontual. Você pode selecionar os modos individualmente 
através do aplicativo.

Recarregando

11:22 AM

Recarregando

11:23 AM

Recarregando

11:24 AM

ropo Smart 2 ropo Smart 2 ropo Smart 2

ropo

00:00 AM

Caso ative o modo contorno em um cômodo e não isole a 
passagem para outros cômodos, é possível que o  atra-ropo
vesse tal área ainda no mesmo modo de limpeza e assim 
permaneça até concluir a volta completa no imóvel.
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Agendamento de limpeza

Agendamento de limpeza

7

02. Na tela seguinte, se-
lecione “Adicionar”.

Assim que o agen-
d a m e n t o  e s t e j a 
determinado,  os 
d i a s  e  h o r á r i o s 
escolhidos devem 
constar na “Agenda” 
que será demons-
trada em tela.

03. Na tela seguinte, 
escolha o horário 
desejado para o 
início automático do 
ciclo de limpeza. 
Depois clique em 
“Repetir” e escolha 
os dias nos quais o 
ropo deve realizar a 
limpeza programa-
da. Para concluir o 
a g e n d a m e n t o , 
selecione “Guardar” 
no canto superior 
direito da tela.

Agenda

11:26 AM

Adicionar Agendamento       Guardar

10 00
11 01
12 02
13 03

09 59

08 58

07 57

Repetir

Notas
Segunda-feira quarta feira Sexta-feira

Notificação de Execução

ONIniciar Limpeza

11:27 AM

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

11:25 AMSeu ropo Smart 2 pode realizar a limpeza de maneira automática, com 
horário e dia definidos por você através do agendamento de limpeza.

01. Para configurar o 
agendamento de 
l impeza,  na te la 
inicial do seu ropo 
Smart 2, selecione 
“Configurações” na 
barra de funções e 
“Agendamento de 
Limpeza” na próxi-
ma tela.

Agenda

A precisão da agenda é de -/+ 30 segundos

Segunda-feira Quarta feira Sexta-feira
Iniciar Limpeza:ON

10:00

Adicionar agenda

11:28 AM

04.

Adicionar

Lista de Agendamento  Vazia

ropo

00:00 AM
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Outras funções

Outras funções

8

01. Para guiar o ropo manu-
almente, selecione a 
opção “Manual” na barra 
de funções. Na sequên-
cia, poderá utilizar os 
comandos direcionais 
para conduzi-lo ao local 
desejado. Note que tal 
opção interfere no mape-
amento e ciclo de limpe-
za, sendo necessário 
reiniciá-lo após o posici-
onamento.

03. Caso não consiga locali-
zar seu ropo durante o 
ciclo de limpeza, selecio-
ne “Configurações” na 
barra de funções e em 
s e g u i d a ,  s e l e c i o n e 
“Localizar ropo”. Essa 
função faz com que o 
ropo emita um bipe alto, 
para auxil iar na sua 
localização.

02. Caso queira interromper 
o ciclo de limpeza do 
ropo e enviá-lo para a 
estação, basta selecionar 
“Recarregar” na barra de 
funções. O ropo inter-
romperá o ciclo e iniciará 
a busca e retorno para a 
estação de recarga.

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

04. Dentro da seção “Confi-
gurações” também é 
poss íve l  ve r i fica r  o 
histórico de limpezas 
passadas, clicando em 
“Histórico”.

06. P o r  fi m ,  t a m b é m  é 
disponibilizada a “Fun-
ção Turbo”, diferencial 
do seu ropo Smart 2. 
Quando ativada, permite 
que o ropo automatica-
mente eleve seu poder 
de sucção para a alter-
nativa “Forte” sempre 
que  perceber  es ta r 
limpando sobre tapetes 
ou carpetes.

05. Para alterar o poder de 
sucção do ropo, seleci-
one “Sucção” dentro 
seção “Configurações” 
e, na tela seguinte, 
escolha a opção que 
preferir entre as alternati-
vas “Forte”, “Normal” e 
“Silenciosa”.

11:32 AM

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

11:33 AM

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

11:34AM

Através do aplicativo é possível controlar o ropo manualmente, 
enviá-lo para recarga, localizá-lo, controlar o poder de sucção, ativar 
a Função Turbo e ainda verificar histórico de limpezas passadas.

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

11:21 AM

RecarregandoRecarregando

11:29AM 11:30AM

ropo Smart 2 ropo Smart 2

11:31 AM
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Instalando o aplicativo no smartphone

Instalando o aplicativo no smartphone

9 Com a instalação do aplicativo, seu ropo será ainda mais versátil e de fácil 
controle, considerando as funções específicas e agendamento de limpeza.

Busque pelo aplicativo 
“Tuya Smart” e faça o 
download do mesmo.

Acesse a Google Play.Desbloqueie o 
smartphone.

11:35 AM 11:36 AM

11
Terça-feira, 23 de junho

Tuya Smart
Tuya Inc

Tuya Smart

Control Multiple Devices

Only one app to manage multiple devices

Remote Control

Convenient and eco-friendly

11:37 AM

01. 02. 03.

35

35

ABRIRDESINSTALAR

Estilo de vida

INSTALADO

o

Press home to unlock

ropo

00:00 AM
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Registrando-se no aplicativo

Registrando-se no aplicativo

10
11:39 AM

Obter código de verificação

Eu concordo

Brasil

Registrar

Política de Privacidade

Termo de Acordo do Usuário e 
Política de Privacidade das Crianças

11:40 AM

Insira o código de
autenticação

O código de verificação foi enviado para seu endereço
de e-mail: a*******@email.com Reenviar (36s)

Não recebeu um código?

3

6

9

5

87

4

1 2

0 x

11:41 AM 11:42 AM

ira, 03

Leia o “Contrato do 
Usuário e Política 
de Privacidade” e, 
c a s o  c o n c o r d e 
com o  mesmo , 
clique em “Aceitar”.

Selecione “regis-
trar” para iniciar o 
processo.

01. 02. 03. 04. 05.

Nota: 
Certifique-se de que ao iniciar o processo de registro, tenha selecionado corretamente o país no qual 
utilizará o produto, pois várias condições de uso do aplicativo estão vinculadas ao país de registro.

Após a instalação do aplicativo, é necessário se registrar para ter 
acesso ao mesmo. 

Faça o login com uma conta
existente

Registrar

Obter código de verificação

Configurar senha

Use de 6 a 20 caracteres, misturando letras e números

Concluído

Senha

Tentar agora

Contrato do Usuário e Política de
Privacidade

ropo

00:00 AM
Por fim, após seu 
p r e e n c h i m e n t o , 
você será levado 
automaticamente 
para a página onde 
deve cadastrar sua 
senha seguindo as 
e x i g ê n c i a s  d e 
segurança.

Um código de seis 
dígitos será envia-
do automaticamen-
te para o e-mail 
cadastrado. Este 
deve ser inserido 
no aplicativo para a 
continuidade do 
registro.

Preencha seu e-
mail e em seguida 
leia os termos de 
uso e privacidade. 
Caso concorde 
com estes, mar-
que a opção “Eu 
concordo” e em 
seguida clique em 
“Obter código de 
verificação”.

Aceitar

Entendemos a importância da sua 

proteção de privacidade. Para apresentar 

totalmente a forma de coleta e uso de 

suas informações pessoais, revisamos 

nossa “Política de Privacidade”, *Acordo 

do Usuário' detalhadamente de acordo 

com as leis e regulamentos mais 

recentes. Se você for uma criança, faça 

com que seu responsável ou pai 

compreenda completamente nossa 

*Declaração de

Política de Privacidade Termo de 

Acordo do Usuário  Políticas de e

Privacidade das Crianças
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Permissões no aplicativo

Permissões no aplicativo

11 Após se registrar, será necessário conceder algumas permissões ao 
aplicativo antes da utilização ou pareamento de qualquer produto.

As primeiras permissões são quanto ao compartilhamento de 
dados feito pela plataforma e sobre e-mails marketing e notícias da 
Tuya. Após definir as preferências, selecione “Ir para aplicação”.

Ir para aplicação

Acesso a dados

Tendências

L

L
Autorize-nos a procedemos à recolha de dados
relacionados com a utilização do produto. Se
desativar permissões, as funções básicas...

Quando você usa este aplicativo, coletamos as informações 
necessárias (incluindo dados estatísticos, dados de uso da rede, 

eventos de falha do aplicativo) para monitorar o desempenho do aplicativo.

Para desfrutar dos melhores serviços, solicitamos
as seguintes permissões:

Autorize-nos a recomendar conteúdo através de 
anúncios e notificações. Se desativar, não
enviaremos informações que podem ser do seu...

11:43 AM

01.ropo

00:00 AM
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Pareando o ropo com o aplicativo

     Pareando o ropo com o aplicativo

12 O pareamento do seu ropo apenas será possível caso seu smartphone 
esteja conectado à uma rede WiFi 2.4 Ghz, não sendo possível a utilização 
de redes WiFi 5.0ghz. Além disso, sua localização precisa possuir sinal forte 
e conexão estável. O ropo utiliza conexão WiFi para fazer o pareamento, 
não Bluetooth.

Atenção:

ropo

00:00 AM

1) Não pareie o ropo com o aplicativo enquanto ele estiver na estação de 
recarga, pois mesmo que pressione o botão principal, o robô não entrará no 
modo de pareamento.
2) O pareamento do ropo não acontecerá caso seu smartphone esteja 
conectado em uma rede WiFi 5.0 GHz ou mista. Para maiores informações, 
consulte seu provedor de internet.

Caso o seu ropo esteja desligado, 
mantenha o botão principal pressionado 
até ouvir um bipe.

O pareamento só é possível se o ropo 
estiver em stand by. Nesse modo, o 
mesmo estará ligado e com o LED do 
botão principal aceso fixamente em 
laranja.

Para realizar o pareamento, mantenha o 
botão principal pressionado até ouvir 
dois bipes seguidos e o LED do botão 
principal passar a piscar alternadamen-
te em branco e laranja.
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     Pareando o ropo com o aplicativo

11:51 AM

20.5
+

_
20.5

+

_

20.5
+

_

Robô de 
limpeza

(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE)

Robô de 
limpeza

Robô de 
limpeza

Robô de 
limpeza de 

janelas

Robô de 
limpeza de 

janelas

Robô de 
limpeza de 

janelas

(BLE+Wi-Fi) (Wi-Fi) (BLE)

Cortador de 
grama

(Wi-Fi) (BLE) (IPC)

Aspirador
portátil

Vácuo do
robô

(BLE+Wi-Fi)

Termostato

(Wi-Fi)

Termostato

(BLE)

Termostato

(Zigbee)

Termostato

(BLE+Wi-Fi)

Sistema de 
Ventilação

(Wi-Fi)

Sistema de 
Ventilação

Clean

HVAC

Engenharia
elétrica

Iluminação

Sensor de 
proteção...

Eletrodo-
méstico g...

Eletrodo-
méstico g...

Utensílio de
cozinha

Produto
usável par...

Vídeo
vigilância

Controle de
Gateway

Viagens ao
ar livre

Energy

Entertatainment

Adicionar dispositivo

20.5
+

_

11:50 AM

11:45 AM

Adicionar dispositivo

Tomada

Ativar Manualmente

Ativar Bluetooth
!

Por favor, ative o bluetooth

Ative o Bluetooth para facilitar a adição de alguns dispositivo...

Conceder permissão do
Bluetooth

Ativar Bluetooth

Fechar

Pesquisando dispositivos proxímos. Verificar se seu dispositivo

entrou no modo de pareamento

L

Habilitado 

Agora ligue

L

11:47 AM

Adicionar dispositivo

Tomada

Ativar Bluetooth
!

Continuar

Localização

Encontre locais, adicione dispositívos,
obtenha uma lista de redes Wi-Fi e efetue
automação de cenas.

Permitir que o app Tuya Smart
acesse a localização deste

dispositivo?

PERMITIR DURANTE O USO DO APP

NEGAR

11:46 AM

Adicionar dispositivo

Ativar Manualmente

Ativar Bluetooth
!

Por favor, ative o bluetooth

Ative o Bluetooth para facilitar a adição de alguns dispositivo...

Conceder permissão do
Bluetooth

Ativar Bluetooth

Pesquisando dispositivos proxímos. Verificar se seu dispositivo

entrou no modo de pareamento

L

Habilitado 

Agora ligue

L

Tuya Smart quer ativar o Bluetooth

NEGAR   PERMITIR

11:48 AM

01. Na tela de início do 
aplicativo, selecione 
“Adicionar dispositivo” 
ou “+” no canto superior 
direito.

02. O aplicativo abrirá uma 
nova tela solicitando per-
missão de acesso ao 
dispositivo. A permissão 
necessária refere-se à 
localização e, portanto, 
selecione tal opção.

03. Em seguida clique em 
“Permitir durante o uso 
do APP” para conceder 
permissão para rastreio 
de localização.

04.

05.

Para possibilitar o uso do 
Bluetooth, na tela seguinte 
é preciso selecionar “Ativar 
Bluetooth” e na sequência 
habilite a função. 

Tal ação fará com que o aplicativo 
solicite automaticamente a ativação 
do Bluetooth. É possível declinar da 
ativação, caso prefira. Basta selecio-
nar a opção “NEGAR” para fechar a 
janela e iniciar o pareamento.

06. Na tela seguinte, selecio-
ne a categoria “Eletrodo-
mésticos Pequenos” na 
primeira coluna e depois 
o ícone de “Robô de 
Limpeza (Wi-Fi)”.

07. Após a indicação do 
produto, a tela seguinte 
pedirá os dados da rede 
WiFi. Clique no primeiro 
campo para abrir o menu 
de redes disponíveis e, 
em seguida, preencha a 
senha correspondente. 
Por fim, clique em “Próxi-
mo” para avançar.

08. Antes de iniciar o proce-
dimento no aplicativo, é 
necessário colocar o 
ropo em modo de parea-
mento, como descrito no 
início deste subcapítulo. 
Após colocar o ropo em 
s tand by ,  se lec ione 
“Confirme se o indicador 
está p iscando” para 
iniciar o pareamento.

09. Por fim, o apl icat ivo 
solicitará que opte por um 
dos possíveis modos de 
pareamento. Selecione o 
“Modo EZ” caso já tenha 
colocado seu ropo em 
stand by. A alternativa 
“Modo Compatibilidade” 
não está disponível para 
a linha Smart Series da 
ropo.

10. 11. Quando o pareamento for 
feito com sucesso a tela 
seguinte exibirá o produto 
listado como item a ser 
adicionado entre os seus 
produtos vinculados ao 
aplicativo. Para a conclu-
são de todo o processo, 
basta selecionar o “+” azul 
ou clicar em “Concluir” no 
canto superior direito para 
que o produto seja incluí-
do na página inicial da sua 
conta.

Sua rede WiFi

Adicionar dispositivo

TomadaEngenharia
elétrica

Ativar Bluetooth
!

O app Tuya Smart está solicitando as 
permissões de acesso a seguir.

A segurança da privacidade de suas informações pessoais é
garantida quando as permições a segui são consedidas.

Continuar

Localização

Encontre locais, adicione dispositívos,
obtenha uma lista de redes Wi-Fi e efetue
automação de cenas.

Fechar

Pesquisando dispositivos proxímos. Verificar se seu dispositivo

entrou no modo de pareamento Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz
e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 Ghz, conforme-o para 2.4 Ghz
antes de continuar. Método comum de configuração 

de roteador

 Wi-Fi - 5Ghz

 Wi-Fi - 2.4GhzL

X

i

Senha

Próximo

Minhas Páginas Cenas Inteligente Mim

ira, 03

Sem dispositivo ainda, por favor adicione.

Adicionar dispositivo

11:44 AM

+

Consegui

O pareamento terá início 
e uma contagem regres-
siva surgirá no centro da 
tela,  bem como três 
indicadores das etapas 
do pareamento na parte 
inferior. Caso o processo 
seja bem-sucedido, o 
ropo emitirá um bipe 
para confirmar a conclu-
são desta etapa. Caso o 
processo não se conclua 
neste intervalo, o proces-
so deve ser reiniciado.

ropo Smart 2
Toque para adicionar este dispositivo

ropo Smart 2
Toque para adicionar este dispositívo

1 dispositivo(s) sendo adicionad...

Adicionar dispositivo Concluído

11:55 AM

+

Reinicie o dispositivos

Pressione o botão REDEFINIR por 5s até que o
indicado pisque (sugeito às instruções do manual do 
usuário).

Confira o status da luz indicadora:

Modo EZ
Modo de

compatibilidade

11:53 AM

Redefinir dispositivo passo a passo

Reinicie o dispositivos

Pressione o botão REDEFINIR por 5s até que o
indicado pisque (sugeito às instruções do manual do 
usuário).

Confirme se o indicador está piscan...

11:52 AM

Adicionando dispositivo

Confirme se o dispositívo está próximo ao
roteador

01:53

C

Analise os
dispositivos

Registre o 
dispositivo
na Cloud 

Inicie o
dispositivo

11:45 AM

11:54 AM

ropo



Controle por aplicativo

36 37 

Utilizando o aplicativo

Utilizando o aplicativo

13

01. Caso o pareamento tenha 
sido bem-sucedido, a tela 
inicial do aplicativo exibirá 
o título ropo Smart 2, 
selecione o mesmo para 
iniciar o uso (A imagem do 
ropo Smart 2 varia de 
acordo com as atualiza-
ções.). 

03. Também é possível acom-
panhar o mapa de limpeza 
do ropo, bem como o 
tempo do ciclo, a duração 
da bateria e a área limpa.

Uma vez que seu ropo esteja pareado com o aplicativo, você poderá 
usufruir livremente de todas as funções e ter uma experiência completa.

Uma vez que acesse seu 
ropo Smart 2, você conse-
gue escolher o modo de 
limpeza desejado, determi-
nar o retorno do ropo à 
estação de recarga, agen-
dar ciclos de l impeza 
automáticos e muito mais.

02.

11:56 AM

ropo Smart 2
Adicionado com sucesso

1 dispositivo(s) adicionado(s)

Adicionar dispositivo Concluído

Pausado

11:57 AM

Carregando

11:58 AM

ropo Smart 2 ropo Smart 2

ropo

ropo

00:00 AM
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Modos de limpeza

Modos de limpeza

14 Seu ropo Smart 2 possui três modos de limpeza: automático, 
contorno e pontual. Você pode selecionar os modos individualmente 
através do aplicativo.

01. No modo automático, o 
ropo inicia o ciclo de 
limpeza adotando uma 
navegação em zigue-
zague. Através do giros-
cópio, o ropo mapeia a 
área de limpeza e a 
memoriza durante cada 
ciclo de limpeza realiza-
do, evitando repetições 
desnecessárias e garan-
tindo melhor cobertura 
do ambiente.

03. Para at ivar  o modo 
contorno, também é 
necessário que o ropo 
já esteja durante um 
ciclo de limpeza nave-
gando no modo automá-
tico. No modo contorno o 
ropo interromperá a 
navegação em zigue-
zague e buscará a pare-
de mais próxima para, 
em seguida, iniciar a 
limpeza rente ao rodapé 
ou paredes do cômodo. 
O ropo permanecerá 
nesse modo até concluir 
o perímetro do ambiente 
em que se encontra.

Modo Automático

02. Para at ivar  o modo 
pontual é necessário que 
o ropo já esteja durante 
um ciclo de l impeza 
navegando no modo 
automático. No modo 
pontual o ropo interrom-
perá a navegação em 
zigue-zague e passará a 
movimentar-se forman-
do uma espiral ascen-
dente em seu trajeto, 
cobrindo aproximada-
mente 1m². 

Modo Pontual Modo Contorno

Nota: 

Pausado

11:59 AM

Carregando

12:00 PM

Pausado

12:01 PM

ropo Smart 2 ropo Smart 2 ropo Smart 2

ropo

00:00 AM

Caso ative o modo contorno em um cômodo e não isole a 
passagem para os demais, é possível que o ropo atravesse tal 
área ainda no mesmo modo de limpeza e assim permaneça até 
concluir a volta completa no imóvel.
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Agendamento de limpeza

Agendamento de limpeza

15 Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

12:03 PM

Agenda

Adicionar

Lista de Agendamento  Vazia

12:04 PM

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Repetir

Executar uma vez apenas por padrão, se nenhum estiver

selecionado

12:06 PM

Agenda

A precisão da agenda é de -/+ 30 segundos

Segunda-feira Quarta feira Sexta-feira
Iniciar Limpeza:ON

10:00

Adicionar agenda

12:07 PM

Seu ropo Smart 2 pode realizar a limpeza de maneira automática, com 
horário e dia definidos por você através do agendamento de limpeza.

01. Para configurar o agenda-
mento de limpeza, na tela 
inicial do seu ropo Smart 
2, selecione “Configura-
ções” na barra de funções.

02. Na tela seguinte, selecione 
“Agendamento de Limpeza” 
para acessar a  Agenda.

03. No primeiro acesso encon-
trará a lista de agenda-
mento vazia e para realizar 
o primeiro basta que clique 
em “Adicionar”.

04. Na tela para a qual será 
redirecionado, escolha o 
horário desejado para o 
início automático do ciclo de 
limpeza. Logo após clique 
em “Repetir”.

05. Ao clicar em “Repetir” 
escolha os dias nos quais o 
ropo  deve real izar a 
limpeza programada. Para 
concluir o agendamento, 
volte a tela anterior e 
selecione “Guardar” no 
canto superior direito da 
tela.

06. Assim que determinar o 
agendamento, os dias e 
horários escolhidos devem 
constar na lista de agenda-
mento dentro da seção 
“Agenda”.

Adicionar Agendamento        Guardar

10 00
11 01
12 02
13 03

09 59

08 58

07 57

Repetir

ONIniciar Limpeza

Notas

Notificação de Execução

12:05 PM

Carregando

12:02 PM

ropo Smart 2

ropo

00:00 AM
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Outras funções

Outras funções

16 Através do aplicativo é possível controlar o ropo manualmente, 
enviá-lo para recarga, localizá-lo, controlar o poder de sucção, ativar 
a Função Turbo e ainda verificar histórico de limpezas passadas.

02. Na sequência,  poderá 
u t i l i z a r  o s  c o m a n d o s 
direcionais que surgirão no 
centro da tela para conduzi-
lo ao local desejado. Note 
que tal opção interfere no 
mapeamento e ciclo de 
limpeza, sendo necessário 
reiniciá-lo após o posiciona-
mento.

O aplicativo informará em 
uma nova janela tanto o 
tempo de l impeza em 
minutos quanto a metragem 
da área limpa de todos os 
últimos ciclos de limpeza 
iniciados pelo ropo.

Tempo de Limpeza0Min   Área Limpa0m²

2023-01-12 16:00

Tempo de Limpeza1Min   Área Limpa0m²

2023-01-12 17:00

Histórico Resetar

12:13 PM

01. Para guiar o ropo manual-
mente, selecione a opção 
“Manual” na barra de 
funções da tela inicial do 
Smart 2.

Dentro da seção “Configu-
rações” também é possível 
verificar o histórico de 
l i m p e z a s  p a s s a d a s , 
clicando em “Histórico”.

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

ConfiguraçõesConfigurações

12:12 PM

03. Caso queira interromper o 
ciclo de limpeza do ropo e 
enviá-lo para a estação, 
basta selecionar “Recarre-
gar” na barra de funções da 
tela inicial do Smart 2. O 
ropo interromperá imedia-
tamente o ciclo em anda-
mento e iniciará a busca e 
retorno para a estação de 
recarga.

Para alterar o poder de 
sucção do ropo, selecione 
“Sucção” também dentro 
seção “Configurações” e, na 
tela seguinte, escolha a 
opção que preferir entre as 
alternativas “Forte”, “Nor-
mal” e “Silenciosa”.

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Configurações

Sucção

Forte

LNormal

Silenciosa

Done

L

12:14 PM

04. Caso não consiga localizar 
seu ropo durante o ciclo de 
limpeza, também selecione 
“Configurações” na barra de 
funções e, em seguida, 
selecione “Localizar ropo”. 
Depois disso, ainda será 
n e c e s s á r i o  c l i c a r  e m 
“Confirmar” para que o ropo 
emita um bipe alto para 
auxiliar na sua localização.

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

Localizar Ropo

Cancelar Confirmar

Configurações

12:11 AM

Sucção

Função Turbo

Localizar Ropo

Histórico

Agendamento de Limpeza

Normal

ConfiguraçõesConfigurações

12:15 PM

08. Por fim, também é possível 
configurar a “Função Turbo”, 
diferencial do seu ropo 
Smart 2. Quando ativada, 
permite que o ropo automa-
ticamente eleve seu poder 
de sucção para a alternativa 
“Forte” sempre que perce-
ber estar limpando sobre 
tapetes ou carpetes.

07.06.05.

12:09 PM

Carregando

12:08 PM

Carregando

12:10 PM

Pausado

Sair

ropo Smart 2ropo Smart 2ropo Smart 2
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