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Subordinate New Brand

Het product volgt het standaard protocol van Zigbee 3.0.
Het Zigbee-apparaat maakt verbinding met het netwerk op basis van deze gateway en communiceert 
met een ander apparaat. Zigbee-gateway maakt verbinding met router via netwerkkabel om 
communica�e tussen icloud en smartphone-app te bereiken. Via de [Tuya Smart]-app kan de 
gebruiker een zigbee-apparaat, groepsbesturing, afstandsbediening, spraakbesturing van derden en 
slimme sfeerverlich�ng toevoegen.
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Zigbee 3.0 Wired Gateway
Modelnummer: ZB-Box2

Groepsbesturing

Compa�bel met alle 
Zigbee 3.0-productseries

Product volgt Zigbee 3.0 
standaardprotocol



Gateway aansluiten op voeding en verbinding maken met thuisrouter.

2. Apparaa�nstalla�e

1. Download en installeer de [Tuya Smart]-app
Zoek naar [Tuya Smart] in de Apple- of Google Store of scan de 
volgende QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Klik op de knop “Register” om een account aan te maken 
terwijl u het voor de eerste keer gebruikt. Log direct in als u al 
een account had.

2. Smartphone verbinden met wifi-router voor thuis (Opmerking: zorg ervoor dat uw smartphone 
en gateway in hetzelfde netwerk zi�en)

3. APP-installa�e
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1. Sluit de gateway aan op de voeding en maak verbinding met de thuisrouter.

3. Open de startpagina van de app en 
klik op de knop “+” toevoegen in de 
rechterbovenhoek.

4. Klik op "Gateway Control" aan de linkerkant 
van de pagina en klik op "Gateway (Zigbee)"

5. Volg de app-instruc�e om de configura�e te 
voltooien.   

2. Zorg ervoor dat twee indicatoren al�jd aan zijn.
     (Houd de knop "Reset" 5 seconden lang ingedrukt als twee indicatoren niet al�jd aan zijn).

4. Netwerk configura�e



1. Klik op "Zigbee Wired Gateway" op de 
startpagina van de app.

2. Klik op de knop "Add subdevice" en volg de 
app-instruc�es om het apparaat te voltooien.

3. Klik op       in de rechterbovenhoek om de 
apparaatnaam te wijzigen.

5. Zigbee-subapparaat toevoegen



Zoek de vaardigheid "Smart Life" in de Google 
Home-app en ac�veer de vaardigheid.

7. Ondersteuning Google Home Control

Zoek de vaardigheid "Smart Life" in de Alexa-app en 
ac�veer de vaardigheid.

6. Ondersteuning Amazon Alexa Control



8. Aandacht
1. Houd apparatuur uit de buurt van een sterk magne�sch veld, anders zal dit de bedieningsafstand 

erns�g beïnvloeden.
2. Installeer de apparatuur niet in direct zonlicht, voch�ge of andere gebieden met hoge temperaturen, 

de werktemperatuur is -10~40°C.
3. Niet-professionele gebruikers kunnen het apparaat niet direct demonteren, anders kan het apparaat 

beschadigd raken.
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