
I Отстраняване на неизправности
1. Не мога да добавя устройството в APP, не знам какъв е проблемът? 

Уверете се, че вашата Wi-Fi мрежа е 2.4GHz и паролата съдържа не повече от 32
неспециални знаци. Уверете се, че устройството е в режим на настройка на AP или режим 
на интелигентна настройка, преди да продължите с APP.

2. Не мога да намеря устройството в приложението Alexa и Google Home. Какво да 
направя?
Уверете се, че устройството може да се контролира от външни мрежи (напр. 4G) в 
приложението Broad Link, преди да открие в Alexa и Google Home. Уверете се, че сте 
избрали същия регион, както сте направили в приложението Broadlink по време на 
свързване на акаунти в Alexa и Google Home APP.

I Важни забележки
• Само за използване на закрито в суха среда.
• Използвайте само в отворено осветително тяло.
• Това устройство не е предназначено за използване с аварийни изходи.
• Това устройство може да не работи със стандартни (с нажежаема жичка) димери. 

I FCC декларация за радиационна експозиция
• LB1 Съдържа FCC ID: 2ACDZ-BL3335T-P 

LB27 Dl, LB27 R1 и LB26 R1 Съдържа FCC ID: 2ATEV-BL3362T-P 
• Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на 

следните две условия: 
• Това устройство може да не причинява вредни смущения и трябва да приема всякакви 

получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. 

I Общ преглед

0 APP Димираща 

LBl 

Цокъл: E27 
Форма:A6O 
Мощност: 6.5W 
Напрежение: AC 22O-24OV, 5O/6OHz 
Светлинен поток: 6OOlm 
Размер: ф6Ox112mm 

@ RGBЦвят 
Цветна температура 
APP Димираща 

LB26 Rl 

Цокъл: E26 
Форма: A 19 
Мощност: lOW 
Напрежение: AC 12OV, 5O/6OHz 
Светлинен поток: 8OOlm 
Размер: cp6Oxl 7 7мм 

0 APP Димираща 

LB27 D1 
Цокъл: E27 
Форма:A6O 
Мощност: 1 OW 
Напрежение: AC 22O-24OV,5O/6OHz 
Светлинен поток: 8OOlm 
Размер: cp6Oxl 17мммм

@ RGBЦвят
Цветна температура 
APP Димираща 

LB27 Rl 
Цокъл: E27 
Форма:A6O 
Мощност: 1 OW 
Напрежение: AC 22O-24OV, 5O/6OHz 
Светлинен поток: 8OOlm 
Размер: cp6Oxl 7 7мм
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Broadlink 

Умна Крушка

fV@CBct 

( Q I Broadlink International ) 

За повече промоции и поддръжка 

web: www.ibroadlink.com 
e-mail: support@ibroadlink.com 

I Индикации

Индикация

Устройството е в режим за настройка на 
AP(изчаква да бъде добавен).Това е 
режимът по подразбиране за нов продукт. 

Устройството е в режим Интелигентна 
настройка
(изчаква да бъде добавен)

Статус

Мига периодично 
(повтаря мигането 4 
пъти и изключва)

Мига бързо
(непрекъснато мига 5 
пъти / сек)

Мига бавно, след 
това остав включена

Устройството се настройва и се 
добавя към мрежата

· Нулиране за настройка на AP 
Когато крушката е в някакви условия (с изключение на режима за 
настройка на AP), бързо я изключете и включете ПЕТ (5) пъти (изключване> 
включване> изключване> включване ...), докато крушката премигва 
периодично.

• Нулиране за интелигентна настройка
Когато крушката е в режим за настройка на AP, бързо я изключете и 
включете ПЕТ (5) пъти (изключено> включено> изключено> включено ...), 
докато крушката мига бързо.Smart
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