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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 

Гореща линия Lat;n Amedca: +55-11-4118-4618 

5 x 24ч Пн- Пт Australia & New Zealand: +61-2-4067-5400 

I Преглед

IT] 
Интелигентен стенен  
ключ 1/2/3 бутона x1 

TT 
Болт x 2 

DI 
Кондензатор x 1/2/3' 

* Броя на кондензаторите в пакета е същия 
като броя на бутоните на панела. 

I!!) Размер: 86x86x36.2мм 

I!) Размер: 102.2x72.2x35.7мм 

a!) Размер: 86x86x36.2мм 

Внимание:  Допуска се използването на LED 

крушки или енергоспестяващи крушки с 

максимална мощност до 100W на бутон 

I Добавяне на устройство

• 
• 

Включете устройството. 
В програмата на основната страница, 
натиснете "+" за да добавите устройство
чрез сканиране на QR кода поставен в
долния десен ъгъл на панела или на
обратната страна на панела.

• Изберете RM pro което е добавено към 
дома или добавете ново RM pro. 

I Индикации

Панел 

"----- ----1- -Вкл/Изк бутон 
Докоснете за да ВклюИзкл. лампата 

□ ,�- -+-LED Индикатор

Лице 

Гръб 

Когато лампата е Изк.: LED Вкл.
Когато лампата е Вкл.: LED Изк 

Отвори за болтове 

I Работа с Google/Alexa/IFTTT

• Уверете се, че устройството може да бъде
дистанционно контролирано от външни
мрежи (e.g. 4G).

• 

В Google/Alexa/IFTTT програмата, активирайте 
skill/service с име
“BroadLink”, свържете акаунта и открийте 
устройствата.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Трябва да откриете устройства отново в Alexa 
програмата или да свържете отново акаунта 
в Google програмата ако устройството
е било нулирано.
Поддържаните региони, езици и команди за 
гласов контрол, са обект на промени upgrading 
на skills/services и политики на платформи на 
трети страни.
Можете да намерите достъпни команди за 
гласов контрол на поддържани устройства в 
програмата.

I Инсталиране и фиксиране

1. Извадете предния панел, както е показано по-долу. 

□ ► 

Преден панел 

Гръб Преден панел 

I Често задавани въпроси
1. След като TC2S е свързан към напрежението

лампата премигва. Какво трябва да
направя? 

Уверете се, че силата на товара е в 
посочения от нас диапазон. Ако отговорът
е да, опитайте се да свържете 
кондензатора към устройството.

Лампа 

2. Свържете фазата с L клемата, свържете нулевия 
проводник от лампата с клема (L2, L3). 

L1 

}00 

Едножилен или 
двужилен стандартен

проводник с диаметър <4мм

a!>''��'.'
� 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Фазата трябва да е

свързана с L клемата 

2. Ключът не реагира след спиране на тока
и възстановяване. Какъв е проблема?

Ако захранването се възобнови след 5мин, 
можете да използвате превключвателя 
незабавно. Ако обаче захранването се 
възобнови за много кратко време (по-
малко от 5 минути), превключвателят може
да не реагира на операции при някои 
екстремни обстоятелства. Ако това се 
случи, трябва отново да изключите 
превключвателя и да изчакате 5мин, преди 
да го включите отново. Тогава тя ще бъде 
възстановена до нормално състояние.

I Важни забележки
За вътрешна употреба само в суха 
среда. Изключете захранването 
преди да инсталирате.

CE: RoHS ):t
COMPLIANCE -

3. Инсталирайте превключвателя в стената, 
след това затегнете винтовете от двете страни 
и закрепете предния панел. 

OBestCon 

Умен стенен
ключ

TC2S I Ръководство за
бърз старт

( Q I mybestco n ) 
Подръжка: www.mybestcon.com/support 

Имейл: support@mybestcon.com 

I Подгответе приложението
• Изтеглете приложението „BroadLink“ от App 

Store или Google Play, като търсите или 
сканирате QR кода. 

• Отворете приложението, регистрирайте 
акаунт и следвайте съветника, за да 
настроите дома си за първа употреба. 

• Уверете се, че телефонът ви е свързан към 
2.4GHz Wi-Fi мрежа, преди да добавите 
устройство (5GHz не се поддържа).

• Wi-Fi паролата трябва да съдържа не 
повече от 32 знака и никакви специални 
символи, които не са налични при 
стандартното оформление на клавиатурата.
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