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Google Account 

ti ApplelO 

! Broad Link Account 

• Докоснете „BroadLink 
Account“ и влезте.

• Свържете имейла си с Apple ID 
или акаунт в Google за бързо 
влизане по-късно (по избор)
• Довърште свързването на 
акаунта 

milill Какво е необходимо 

Интернет ®1 
� 

Wi-Fi 
� Рутер

Телефон [o�]

Включено устройство

• Смартфон или таблет с iOS 9.0 / 
Android ™ 4.1 или по-нова версия. 

• 2.4GHz Wi-Fi мрежа с интернет 
връзка.

• Включете устройството и се 
уверете, че LED индикаторът 
или крушката мигат 
периодично.

mIID Открий устройства 

Alexa is discovering devices ... 

This may take up to 45 seconds. 

• След откриването на устройствата 
ще можете да управлявате 
устройството чрез приложение 
или глас. Честито!

* Ако настройвате второ 
устройство, ще получите известие 
от Alexa след приключване на 
СТЪПКА 4 или можете да 
намерите устройството в 
приложението Google Home след 
няколко минути.

m!iE Инсталирайте APP 

• Свържете вашия смартфон към
вашата домашна Wi-Fi мрежа
(Само 2,4 GHz).
. Изтеглете най-новото 
"Broad Link" APP от APP Store, 
Google Play и инсталирайте на 
вашия телефон.

I Онлайн помош 

1. APP "Помощен център" 
• Впиши се вBroad Link APP. 
• Докоснете ? в горната част на 

началната страница 
за достъп до Помощния център за 
повече информация за всеки 
продукт и функциите на 
приложението.

•  Докоснете „Feedback“ отдолу, за 
да изпратите проблема за нашата 
предварителна поддръжка на 
клиенти.

2. 
•
Учебно видео
 Потърсете „BroadLink International“, 
за да намерите видеоклип за 
настройка на устройството в YouTube.

• Можете да използвате и други 
социални платформи, за да получите 
повече информация. 

fS?"@CBct 

( Q I Broadlink International ) 

For more promotions and supports 

�0 
24H:J 

Global Hotline 
5 x 24h Mon-Fri 

North America 
+ 1-40-4476-4482

Europe 
+33-4-81-68-12-80

India & UAE 
1800-103-6262 (Toll Free) 

Other Asian Countries 
+91-1800-103-6262

Latin America 
+55-11-4118-4618

Australia & New Zealand 
+61-2-4067-5400 

m!ilJ Впиши се APP 
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Google Account 

• ApplelD 

\! Broadl1nk Account 

• ОтворетеBroad Link APP, tap
„Broad Link акаунт“ и влезте в 
акаунта си в облака.
• Ако нямате акаунт, докоснете 
„Регистрация“, за да 
създадете нов акаунт. 

• Свържете акаунта си с Apple 
ID или Google акаунт за бързо 
влизане следващия път (по 
избор).

mJill Добавете устройства 

Looking for devices ... 

•Докоснете "+" в горния десен 
ъгъл и иберетее"Add device". 

• Изберете "OK", за да преминете 
към следващата стъпка. 

• Приложението ще започне да 
сканира и да търси SSID на 
вашето устройство

• „BroadLink WiFi Device“ 
автоматично, може да отнеме 
до 1 минута.

•• ·••. ® 
Broadlink 

Ръководство за бързо 
инсталиране

••• workswith 

• Google Assistant

6liil! Свържете устройството 
с Wi-Fi мрежата 

Въведете паролата си за Wi-Fi 

[ Password 

Connect to W1-F1 

• Изберете вашата домашна Wi-Fi 
мрежа, въведете парола и 
докоснете „Свързване с Wi-Fi“, 
LED индикаторът ще мига по-
бавно и след това ще изгасне. 
Устройството е успешно 
свързано.

• Изберете стаята и дайте име на 
устройството.

• Управлявайте устройството в 
приложението BroadLink сега.

mm Изтеглете Alexa,
Google home 

• Изтеглете последната версия на 
Alexa или Google Home APP.

• В Alexa APP, натиснете " =",и 
изберете "Skills & Games". 
Докоснете "O." за търсене и
активиране на"BroadLink".

• В Google Home APP, докоснете "+" 
и изберете "Set up device". 
Докоснете " works with Google", 
тогава потърсете и активирайте 
"BroadLink".Smarthome-bg.com




