
 

  

 

ROMANIAN

Pasul 1: Deschideţi aplicaţia "V-TAC 
Smart Home", înregistraţi-vă. Dacă deja 
aveţi profil în "V-TAC Smart Home", 
apăsaţi pe "con�nuă spre intrare".

Pasul 2: Ca să adăugaţi un dispozi�v nou, 
apăsaţi pe simbolul "+" (precum este ndicat)

Pasul 3: Asiguraţi-vă că dispozi�vul dvs. inteligent dispune de sursă de alimentare.

1) Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare �mp de 7 secunde, pentru disponibilitatea 
dispozi�vului în Regim de conectare. După ce aţi intrat în regim de conectare, lumina LED va clipi 
de 3 ori, cu câteva clipiri.
2) Faceţi un click pe Quick pairing ca să începeţi împerecherea dispozi�vului cu aplicaţia.
Observaţie: Dacă aveţi probleme, indiferent de �pul acestora, în �mpul realizării conexiunii 
"Regim rapid de conectare", vă rugăm să încercaţi să conectaţi dispozi�vul într-un regim compa�-
bil cu conexiunea (faceţi un click pe conexiunea aşa cum este indicat în figura de mai jos).
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Pasul 5: Denumiţi dispozi�vul (de exemplu: 
Smart Plug/ Smart Switch) şi faceţi un click 
pe Complete.

ROMANIAN

Pasul 4: Selectaţi numele conexiunii dvs. 
Wifi, introduceţi parola şi apăsaţi pe 
opţiunea  "Următorul".

Pasul 6: Dispozi�vul dvs. deja este conectat şi va apărea aşa cum este indicat (în figura de mai jos).
a) Pentru conectarea/deconectarea dispozi�vului - icoana de conectare/deconectare (aşa cum 
este indicat în figura de mai jos).
b) Ca să introduceţi mai multe setări în Dispozi�vul inteligent, apăsaţi pe: Nume (De exemplu: 
smart ştecăr, aşa cum este indicat în figura de mai jos)
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Pasul 7: Dispozi�vul Smart Home al V-TAC este proiectat pentru menţinerea unui număr mai mare 
de opţiuni:

a) Împărtăşire – Această funcţie vă permite să vă împărtăşiţi accesul cu un alt u�lizator.

b) Programare – �mer-ul vă permite să conectaţi/deconectaţi dispozi�vul la data şi ora aleasă de 
dvs. Această funcţie permite şi repetarea programării, adică configuraţia dorită privind oricare zi a 
săptămânii.

c) Timer-ul: Funcţia Timer-ului dă posibilitatea să fie stabilite “ziua-ora-minutele”ca să setaţi 
�mpul pentru conectarea /deconectarea dispozi�vului.

ROMANIAN
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ROMANIAN

SETĂRILE ALEXA

Pasul 1: Instalaţi aplicaţia "Amazon 
Alexa" prin App Store (iOS) sau prin "Play 
Store" (Android) şi înregistraţi-vă. Dacă 
aveţi profil în Amazon Alexa, vă rugăm 
să-l accesaţi.

Pasul 2: După ce aţi accesat pagina de 
început din Amazon Alexa, apăsaţi pe 
icoana din partea inferioară-dreapta, înspre 
direcţia săgeţii, ca să adăugaţi un dispozi�v 
nou sau alte abilităţi.

Pasul 3: Pe pagina iniţială a aplicaţiei 
"Amazon Alexa", apăsaţi pe icoana 
indicată în figura de mai jos.

Pasul 4: Apăsaţi pe "Abilităţi şi jocuri", 
aşa cum este indicat în figura de mai jos.
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Pasul 5: În bara de căutare, conform indicaţiilor, 
scrieţi “V-TAC Smart Home” şi apoi faceţi un 
click pe V-TAC Smart Home, aşa cum se arată în 
figura de mai jos.

Pasul 6: Faceţi un click pe “ENABLE TO USE” ca 
să realizaţi conexiunea V-TAC Smart Home cu 
aplicaţia Amazon Alexa.

Pasul 7: Introduceţi "Date de intrare" ale 
"V-TAC Smart Home" şi apoi apăsaţi pe 
"Intrare". Dacă nu dispuneţi de profil, vă 
rugăm să vă înregistraţi apăsând pe 
butonul "registru".

Pasul 8: a) După ce aţi realizat cu succes 
conexiunea cu abilitatea V-TAC, închideţi 
fereastra; şi (b) apăsaţi pe "Descoperă 
dispozi�vul".Asiguraţi-vă că dispozi�vul 
inteligent este deja conectat la aplicaţia 
"V-TAC Smart Home".

a)

b)

ROMANIAN
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Acum deja puteţi să exercitaţi controlul necesar asupra dispozi�vului dumneavoastră Smart, 
folosind comenzile vocale ale aplicaţiei Alexa. Vă oferim mai jos câteva exemple pentru comenzi 
referitoare la modul în care puteţi folosi dispozi�vul Alexa:

 

 

 

 

 

 

Pasul 9: Descoperiţi dispozi�vul dumneavoastră Smart în Alexa. După ce ac�vaţi opţiunea,
A) Puteţi u�liza comanda vocală “Alexa discover devices” din dispozi�vul dumneavoastră Alexa.

B) Ca să adăugaţi un dispozi�v manual pe pagina principală, faceţi un              click pe Add device, 
apoi selectaţi dispozi�vul pe care doriţi să-l adăugaţi şi faceţi un click pe Discover device.

ROMANIAN

Observaţie: Descoperirea dispozitivului trebuie făcută de fiecare dată când aţi schimbat 
numele acestuia în aplicaţie

! Alexa, conectează ştecărul inteligent 

2. Asiguraţi-vă că dispuneţi de dispozitivul "Amazon Alexa" 
(inclusiv de Echo, Echo Tap sau Echo Dot)

 

4. Reţea stabilă Wifi

1. Aplicaţia "V-TAC Smart Home" şi aplicaţia "Amazon Alexa"

  3. Dispozitiv "Smart Home"

COMENZILE DIN ALEXA

CE TREBUIE SĂ REŢINEŢI ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI INSTALAREA:

!  
! Alexa, deconectează ştecărul inteligent !  
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a. b.

c.

d.

a. b.

ROMANIAN

SETĂRI GOOGLE HOME

Pasul 1: 
a) şi b) Instalaţi app "Google Home" prin App Store (iOS) sau Play Store (Android), înregistraţi-vă. 
Dacă deja dispuneţi de profil în "Google Home", vă rugăm să con�nuaţi spre intrarea.
c) Crearea unui domeniu nou /selectarea dintre domeniile deja existente, dacă există.
d) Conectaţi la sursa de alimentare dispozi�vul "Google Home" şi conectaţi-l apoi la App. (Apoi 
con�nuaţi cu pasul 2)

Pasul 2: După ce aţi accesat pagina iniţială a "Google Home", apăsaţi icoana Adăugare "+" – ca să 
adăugaţi un dispozi�v nou şi o abilitate. Apoi apăsaţi pe "Setare dispozi�v", precum este indicat 
în figura de mai jos.
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Pasul 4: Scrieţi “Vtac” în bara de căutare şi 
faceţi un click pe icoana V-TAC Smart Home 
din meniul căzător care cuprinde opţiunile, 
aşa cum se arată în figura de mai jos:

Account is now Linked
a.

b.

ROMANIAN

Pasul 3: Asiguraţi-vă că "Dispozi�vul 
inteligent" este conectat la App "V-TAC Smart 
Home", înainte să treceţi la pasul 3. Apăsaţi 
pe secţiunea cu săgeată, precum este indicat 
în figura de mai jos.

Pasul 5: Cu ajutorul datelor dvs. de acces, intraţi 
în "V-TAC Smart Home" ca să faceţi legătură cu 
dispozi�vul inteligent "Smart Home".

Pasul 6:
a. Profilul dvs. va fi conectat, vă rugăm să 
rămâneţi pe această pagină, veţi fi reorientaţi 
după câteva secunde, ca să vă selectaţi 
dispozi�vul de adăugat la domeniul dvs.
b. Selectaţi dispozi�vul şi apăsaţi pe 
"Următorul" (aşa cum este indicat în figura b)
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ROMANIAN

Pasul 7: Selectaţi opţiunea "Domeniu", în care 
aţi dori să adăugaţi Dispozi�vul inteligent (sau) 
vă puteţi crea un "Domeniu nou" unde să 
adăugaţi noul dispozi�v.

Pasul 9: Puteţi conecta/deconecta dispozi�vul apăsând pe opţiunile conectare/deconectare, 
precum este indicat mai jos,  (SAU) puteţi apăsa pe Numele (De exemplu: ştecăr inteligent 
(precum este indicat mai jos), ca să vă reorientaţi către o pagină nouă.

Pasul 8: Aţi adăugat cu succes “Dispozi�vul 
inteligent V-TAC" la App "Google Home".
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In case of any query/issue with the product please reach out to us at support@vtacexports.com
V-TAC EUROPE LTD, Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

Acum deja puteţi să exercitaţi controlul necesar asupra dispozi�vului dumneavoastră Smart, 
folosind comenzile vocale ale Google Home. Vă oferim mai jos câteva exemple pentru comenzi 
referitoare la modul în care puteţi folosi dispozi�vul Google Home:

ROMANIAN

! OK Google, setează ştecărul inteligent 
! OK Google, deconectează ştecărul inteligent

2. Asiguraţi-vă că dispuneţi de dispozitivul "Google Home”
 

4. Reţea stabilă Wifi

 

 
1. App "V-TAC Smart Home” & "Google Home”

  3. Dispozitivul Smart Home

Comenzile Google:

CE TREBUIE SĂ REŢINEŢI ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI INSTALAREA:
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