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LocalTuya bővítmény 

használatával



Belépés
Lépjünk be a webfelületre az eszköz 
alapértelmezett felhasználónév/jelszó 
kombinációval.
A szerver géppel egy hálózaton lévő eszközzel láto-
gassunk el a http://homeassistant.local:8123/ oldalra 
(azonos hálózaton). Alapértelmezett belépés: “admin” 
és “123456”



Felhasználónév és 
jelszó módosítás
Minden felhasználói beállítás elérhető 
a Settings/People menüponton.

Itt képesek vagyunk új felhasználókat hozzáadni a 
rendszerhez, valamint a meglévők adatait is 
szerkeszthetjük.



Felhasználónév és 
jelszó módosítás
Az almenüben kiválasztjuk az admin 
felhasználót.

Itt jelennek majd meg a később hozzáadott felhasználók 
is egymás alatti listában.



Felhasználónév és 
jelszó módosítás
Beállítjuk az új felhasználónevet és 
jelszót.
A felugró ablakban be tudjuk ezen kívül állítani, hogy a 
felhasználó csak lokálisan belső hálózatból, vagy bárhon-
nan be tudjon jelentkezni a rendszerbe. Ezen felül (ha 
több felhasználónk is van) állítható, hogy adminisztrációs 
vagy korlátozott fiókként működjön (ekkor nem engedi a 
rendszer bizonyos beállítások módosítását).



Eszközök 
hozzáadása
Beállítások/Devices & Services menü-
ben megnyitjuk az eszközvezérlőt.
Itt a jövőben is hozzá tudjuk majd adni új eszközeinket 
(nem csak tuya hanem más platformokon is) amelyek 
szintén képesek automatizációkba épülni, ha szükséges.



Adjuk hozzá a tuya 
integrációt
Az ADD INTEGRATION gombbal ad-
junk hozzá új integrációt a listánkhoz.
A rendszer megpróbálja automatikusan felismerni az 
összes kompatibilis eszközünket a hálózaton, ezek közül 
egy gombnyomással egyből integrálható minden. A 
Tuya integrációt azonban NE AZ ALAPÉRTELMEZETT 
FELÜLETEN ADJUK HOZZÁ HANEM CSAKIS A 
GOMBBAL.



Keressünk a Local-
Tuya menüpontra
A keresőmező használatával le tudjuk 
szűkíteni a találatokat szükség szerint.
Az alkalmazás külön egyedi integrációként van hozzáad-
va a rendszerhez. A hivatalossal ellentétben ez a 
rendszer képes lokálisan hálózaton belül vezérelni az 
eszközöket nem pedig egy külső serveren keresztül, 
mint a hivatalos változat.



Cloud adatok 
megszerzése
Hagyjuk megnyitva az ablakot és a 
böngészőnkben nyissunk egy fület, 
amiben ezeket meg fogjuk szerezni.
Az eszközök vezérléséhez csatlakoztatni kell a rendszert 
egyszer a Tuya vezérlő szervereihez, hogy az eszköz 
adatokat le tudja kérni róluk. A vezérlést a rendszer nem 
rajtuk keresztül végzi csakis az eszköz adatokat kéri le 
róluk.



Regisztráljunk Tuya 
Cloud API-ra
A developer.tuya.com-on a 
narancssárga ‘go to IoT Platform’ 
gombra kattintsunk.

Ez a Tuya fejlesztői oldala, ami az eszközök alkal-
mazáson kívüli vezérlésére és fejlesztésére szolgál.



Regisztráljunk Tuya 
Cloud API-ra
Regisztráljuk a felhasználót (nem a 
telefon tuya fiókját használjuk).

Ez a fiók nem ugyanaz mint a telefonon használt ha-
gyományos Tuya fiók hanem egy teljesen független 
rendszer (az email cím lehet ugyanaz). A regisztrációra 
csak egyszer lesz szükség a beállításnál.



Töltsük ki a regisz-
trációs form-ot
Írjuk be a felhasználó e-mailjét, (lehet 
ugyanaz, mint a telefonon használt 
fiókon is).
Figyeljünk arra, hogy a helyszín megfelelő legyen (es-
etünkben Magyarország).



E-mail fiók 
visszaigazolás
A regisztrált emailre egy visszaigazoló 
kód fog jönni.

A kód lehetséges, hogy spam mappába kerülhet, ezért 
ellenőrizzük azt is ha nem találjuk.



Belépés a felületre
A frissen regisztrált fiókunkkal (nem 
a tuya mobilon) lépjünk be a vezérlő 
felületre.

Ezt a fiókot nem kell majd folyamatosan megnyitni új 
eszközönként, csak az első beüzemeléshez szükséges.



Tuya fiók csatolás
Bal oldalon kiválasztjuk a Cloud/De-
velopment opciót.

Ezen a felületen fogunk dolgozni.



Cloud projektet 
hozunk létre
Rányomunk a Create Cloud Project 
gombra.
Ez a projekt lesz a rendszer vezérlőfelületének 
a munkafelülete.



Cloud project 
adatai
Elnevezzük a projektet és megjegyez-
zük a Data Center-t 
(esetünkben Európai).

A többi adatot pedig csak ‘Smart Home’-ra állítjuk.



Tovább lépünk
Nem változtatunk az alapértelmezett 
beállításokon.

Az alapértelmezett service-ek elegendők a mi céljainkra 
így nincs szükség másra.



Első adatok
Kimásoljuk a Client ID-t és a Client 
Secret adatokat (gomb mellette) és 
ezeket beillesztjük a home assitant 
ablakunkba (amit nyitva hagytunk).

Ezzel összekötöttük a szolgáltatásunkat a Home Assis-
tant rendszerrel. Így már csak az eszközeinket 
kell rácsatolni.



Mobil Tuya 
hozzáadása
Devices/Link Tuya app Account 
menüpontra megyünk.
Itt majd hozzá tudjuk csatolni a telefon eszközeit a 
rendszerrel.



Csatlakoztatás
Rákattintunk az ‘Add App Account’ 
gombra.

Győződjünk meg hogy a telefonunkon már hozzáadtuk 
az eszközeinket.



QR kód
Olvassuk be a Tuya mobil alkalmazás-
sal a felugró QR kódot. A telefonon az 
Én/Scan (jobb alsó/jobb felső sarok-
ban találjuk ezt meg) menügombbal.
Ez után a Tuya fiókok össze lettek kötve a Cloud Project-
tel.



Összekötés módja
A felugró ablakon az alapértelmezett 
beállítások megfelelők.

Semmilyen változtatásra nincs szükség mivel csakis az 
eszközök azonosítóinak kinyerésére használjuk ezt a 
felületet. Minden kommunikáció lokálisan történik.



Csatolt eszközök
A felugró csatolt eszköz listát zárjuk 
be.

Ha szeretnénk ellenőrizni tudjuk az eszközök neveit és 
adatait.



UserID
Elugrunk a Devices/Tuya App Ac-
count fülre kimásoljuk a UID adat-
inkat és beillesztjük a user ID opcióba 
a home assistant ablakunkon.

Ezzel a tuya mobil fiók is hozzáférést adott a Homa Assi-
tant szervernek.



Cloud Adatok
A Home assistant ablakunk ehhez ha-
sonló módon kell legyen feltöltve.
Itt az adatokat az előző lépésekből szedtük ki (UserID és 
Első adatok című lépések).



Sikeres 
csatlakoztatás
Ha minden lépést pontosan követtünk 
akkor egy felugró ablak jelzi a sikeres 
hozzáadást.

Most már bezárhatjuk a tuya fület a böngészőnkben.



Eszközök hozzáadá-
sa lokálisan
Az új localtuya ikonunkon rányomunk 
a ‘configure’ gombra.
Így a rendszer már automatikusan le tudja kérdezni az 
eszközöket.



Új Eszköz 
hozzáadása
Kiválasztjuk az ‘add new device’ 
opciót.

Ezt minden új eszköz hozzáadása után ugyanígy meg 
fogjuk tenni. És ha később a felhasználó a telefonján új 
Tuya eszközt vett fel, akkor azt is csak ennyivel hozzá 
tudjuk csatolni a rendszerhez.



Eszközök listája
Kiválasztjuk egy hozzáadandó esz-
közünket.

Az eszközök nevét és IP címét automatikusan felismeri 
a rendszer így nekünk csak ki kell választani melyiket 
szeretnénk csatolni.



Eszköz adatok
Nyomjunk a submit gombra.
Mivel csatolva van a tuya fiókunk így nem kell sem-
mit sem változtatnunk (esetleg az eszköz nevét, ha 
szeretnénk).



Eszköz típus
Mivel több fajta tuya eszközünk 
van így szükséges az eszköz típust 
kiválasztanunk.

Az eszközök típusainak listája folyamatosan bővül 
így a jövőben lehet többet is láthatunk, mint a képen 
szereplők.



Eszköz konfigurálás
Minden eszköz ID egy adott funk-
ciót takar aminek értékét zárójelben 
vissza is jelzi.
Az ID mellet megtaláljuk hogy milyen értéke van az ad-
ott funkciónak például egy 6 csatornás aktuátornál: ‘1 
(value:False)’ az első csatornára vonatkozik, ami ép-
pen le van kapcsolva. A sorokban lehetnek olyan funk-
ciók is amikre az eszköz nem képes, (a példa esetében 
feszültségmérés stb.) ezeket a mezőket nyugodtan üre-
sen hagyhatjuk.



Funkciónként 
haladunk
Ha több funkciója van az eszköznek, 
akkor vegyük ki a pipát a ‘do not add 
any more entities’ checkbox-ról (ez 
többször is ismétlődik).
Ezt minden funkció esetében meg kell ismételnünk 
(előző példából csatornánként egyszer) és mindig 
ügyelni, hogy ne legyen pipa a checkboxban!



Ismét funkció 
beállítás
Bizonyos esetekben ilyen formájú le-
het a kitöltő felület, ezekben az es-
etekben a funkciók azonosításának 
menete ugyanaz.
Ilyenkor az adatok ugyanazok lesznek, mint a felső 
példában csak annyi különbséggel hogy a bevitel módja 
változott.



Sikeres hozzáadás
Ha minden ismeretlen ID-t sikere-
sen azonosítottunk vagy lenyomtuk a 
checkboxot akkor a program egy fel-
ugró ablakkal jelzi ezt felénk.
Ezek után ha egynél több eszközt is szeretnénk 
hozzáadni ismét nyomjunk rá a configure gombra és 
ismételjük meg a folyamatot.



A hozzáadott 
eszközök
Az eszközökre kattintva megjelenik 
minden hozzáadott localtuya eszköz.

További infó: Az entitások jelölik az eszközök funkcióit 
(csatornák stb.).



Eszköz oldal
Adjuk a kezdőképernyőhöz a vezérlő-
jét az eszköznek.
Ezen a felületen láthatjuk az összes eszközfunkciót, amit 
vezérelhetünk, valamint a hozzájuk rendelt automa-
tizációkat.



Alapértelmezett 
eszközkártya
A rendszer megpróbálja felajánlani a 
legjobb felületet az eszközhöz ha ez 
megfelel adjuk hozzá.

Ha egyedi kártyát szeretnénk akkor használjuk a ‘pick 
different card’ opciót és az új menüben válasszuk ki a 
megfelelő formát számunkra.



Főoldal
Nyissuk meg a kezelőfelület főoldalát 
ahol megjelent az új eszközünk.

Ez a fő vezérlő felület amin keresztül a felhasználó eléri 
majd az eszközeit.



Felhasználói 
beállítások
A felhasználónévre kattintva elér-
jük a nyelvi, jelszó és megjelenítési 
beállításokat.

Ezekkel a kezelőfelület külsejét tudjuk szabályozni.



Nyelv módosítása
Amennyiben az alapértelmezett nyel-
vet meg akarjuk változtatni itt ezt 
meg tudjuk tenni.

A dátum formátum, a felület témája és az oldalmenü 
működése is megváltoztatható.



Többfaktoros hitelesítés
Lejjebb tekerve a jelszót és a többfak-
toros hitelesítést állítsuk be.
Új jelszót itt is be tudunk állítani. amennyiben a fel-
használó hálózata nem zárt (kívülről is elérhető) akkor 
a többfaktoros hitelesítést is kötelező jelleggel kapcsol-
juk be és a google authenticator alkalmazást telepítsük 
a felhasználó telefonjára. Ezt követően a felugrott QR 
kódot mentsük le és az alsó szöveget KÖTELEZŐ JEL-
LEGGEL írjuk le és tegyük el (ezt visszaállítani nem lehet 
a jövőben ha elveszne).


