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Broad link 

Ръководство за
бързо инсталиране

Сензор за движение

works with 
•• • Google Assistant

WORKS WITH 

alexa 

I Общ преглед

Изолационен лист за батерии - ----,....,_ 
(Извадете за първа употреба )

_Монтажен слот __, ,__ 

•---- LED индикатор 
(Бутон за нулиране) 

Превключвател 
против отваряне ---+-"-----4----' 

 r---Леща 
Закопчалка-�--

Лице Гръб

Спецификация 
Свързаност: 2.4GHz wireless  
Време за задържане: 2 минути 
Батерия: CRl 23A 
Живот на батерията: · 1 година 
Работна среда: -10°C ~55°C, <90%RH 
Размер: 10793x60.2x35.l мм(4.25x2.37xl.38 in.) 

Монтажна подложка  
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Монтажна 
подложка

Внимание
НЕ изключвайте хъба по 
време на използване на 
сензори - Възможно е да 
се използва по-голям 
разход на батерия

I Индикации 

Статус Индикация 

Мига 5 
пъти/сек 

Устройството е в режим 
на сдвояване Режимът на 
сдвояване ще продължи 
само 15 секунди за 
спестяване на енергия. 
Моля, завършете 
сдвояването за 15 
секунди, в противен 
случай е необходимо 
ръчно нулиране. 

Мига 
веднъж

Открито е движение
(заета),
или се задейства  
превключвател против 
фалшифициране (сензорът 
може да бъде премахнат) 

Нулиране за режим на сдвояване 
• Устройството ще бъде в режим на 
сдвояване чрез дефилт при първа 
употреба (когато изолационният 
лист на батерията бъде изваден)
• В случай, че не е в режим на 
сдвояване, натиснете и задръжте 
LED индикатора за 5 секунди, 
докато мига 5 пъти / сек 

Стъпка1 Какво е необходимо 

Интернет �
Wi-Fi 
Рутер

Телефон 

S3 Хъб

Сензор за 
движение 
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• Смартфон или таблет с iOS 9.0 / 

Android ™ 4.7 или по-нова версия 
с приложението Broad Link.

•

•

2.4GHz Wi-Fi мрежа с интернет 
връзка.
S3 хъб, вече конфигуриран в APP 
(сензорът за движение изисква 
хъбът да бъде инсталиран и 
поддържан онлайн по време на 
настройка и използване).

Стъпак 2 Сканиране на 
QR кода 

EJEJ 
EJ).i 

I 

SN ://XXXXXXXXXXXX /
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• Отворете BroadLink APP, докоснете бутона 
"+" и след това "Сканиране на QR код".

• Сканирайте QR кода или въведете SN от: а) 
Етикет на опаковката
б) Отпечатано отвътре на задния капак

* Когато въвеждате SN ръчно, не 
забравяйте да въведете всички символи
• (SN: // XXXXXXXXXXXX) включително
• "SN: //".

Стъпка 3 Добавете сензор 
Виртуално 

Моля изберете хъб 
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Smart hub 
Home I Online 

• След сканиране потвърдете 
информацията за продукта със 
снимката и името, показани в 
приложението.

• Изберете хъб за сензора. След това 
изберете стая и преименувайте 
сензора (ако е необходимо).

• Сензорът ще бъде добавен към хъба 
като допълнително устройство и ще 
докоснете
„Знам го“, за да продължите.

Стъпка 4 

< 

Сдвояване на 
сензора физически 

Motion Sensor 

Physical pairing 
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This device has been virtually added. 
We still need to pair the device with the 
hub and authenticate it. The hub will be 

able to sync with the s u b -device only
after physical pairing is done. 

The device is in pairing mode 

• Докоснете „Използване на устройството 
сега“, за да продължите.
• Отстранете изолационния лист на 
батерията (за първи път) или нулирайте 
устройството и се уверете, че сензорът е в 
режим на сдвояване (вижте "Индикации").
• Докоснете „Устройството е в режим на 
сдвояване“, за да продължите и 
завършите сдвояването. 

A Режимът на сдвояване 
ще бъде само  15 сек. 

Стъпка 5 Преглед на    
състоянието 

< Motion Sensor ... 

History records> 

• Можете да видите състоянието 
„заето / свободно“ в списъка с 
устройства или на страницата на 
устройството.
• Страницата на устройството също
показва историята на промените в 
състоянието.
• Можете да докоснете „Записи от
историята“, за да видите всички 
записи от историята. Smarthome-bg.com



Стъпка 6.1 Задайте рутинни

Turn CHI bulb \,,_,hen pe>r•,on 
, 

rletPrtecl 
-

When event triggers from 0 

0 b] Motion Sensor @ 

Do actions 0 

0 t) Smart Bulb
:; 

@ 

Under cond1t1ons (optional) 0 

0 (9 Effective period

* Уверете се, че имате контролируемо
устройство напр умен контакт.

• Докоснете раздела „Рутинни“ в 
долната част на началната страница 
на приложението и докоснете „+“, 
за да добавите рутина.

• Докоснете бутоните „+“, за да 
добавите тригери, действия и 
условия (поддържайте множеств за 
всеки), за да създадете вашата 
рутина.

˿ͭΆͨ͊͟ 6.2 ˭͚͔͊͒͊ͭ ͙͙ͪͯͭͤͤ

Рутина @+ 

Включи лампата 
когато засечеш 
движение. 
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• Можете да промените фоновата 
картина и да дадете име на 
рутината, след което да я запазите, 
за да активирате рутината.

• Можете да докоснете 
превключвателя в рутинния списъ за 
да го деактивирате / активирате. 

• Ако вашата държава има лятно 
часово време (DST), можете да 
докоснете" O" за да активирате 
настройката за OST.

˿ͭΆͨ͊͟ т Настрой аларма 
Известия 

< Рутина 

Main entrance is opened! 

I Door is opened! 

I Person detected! 

I Smart Plug is turned on! 

l 
l 
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•Докоснете ".. ·" горе вдясно и 
въведете
"Настройка за известяване".
•Персонализирайте текста на 
известието за определен статус. 
Когато събитието се задейства, ще 
получите известие по телефона, без 
да отваряте приложението.

Стъпка 8 Управление на 
Известията 

• Customer Support
> 

support@1broadhn�.com

II Notification Center 
R 

>

I • Manage homes

II Add voice assistance >

•Известията ще се показват и в 
рутинен списък за по-лесно 
управление и редактиране.

•Отидете на „Аз“> „Център за 
известия“, за да видите историята на 
известията

•Ако добавите „Push уведомление по 
телефона“ като действие в рутината, 
вие също ще бъдете уведомени, 
когато рутината се изпълни и ще 
проверите историята в „Център за 
известия“.

I Инсталация 
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• Поставете топката върху 
монтажната стойка в държача на 
монтажната подложка.
• Закрепете монтажната стойка на 
монтажния слот в правилната посока 
и се уверете, че превключвателят 
против фалшифициране е натиснат 
(стрелките на сензора и монтажната 
стойка трябва да сочат една към 
друга)

I Монтаж  
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• Препоръчителна височина на 
монтаж:  1.8-2.2м (5.9-7.2 ft)

• Максимален ъгъл: 120°

• Обхват: 9м. (7 9.7-29.5 ft)
• Може да се наложи да регулирате 

ъгъла на монтажната стойка и да 
тествате откриването след 
настройката, за да получите най-
доброто покритие. 
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I Важно съобщение 
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НЕ насочвайте към източник за 
отопление, охлаждане или вентилация.
• НЕ насочвайте към слънчева светлина.
• НЕ го поставяйте близо до завесата.
• Пазете далеч от кабели с високо 
напрежение.
• Инсталирайте на здрава и стабилна 
основа.
• Пазете от метално покритие. 

I Смяна на батерия 
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• Развийте капака отдолу.
• Използвайте плоска 
отвертка, за да натиснете 
ключалката от 45 °, за да 
отворите капака. 

* Батерията трябва да се смени възможно 
най-скоро, ако на телефона се появи
„Предупреждение за ниска батерия“, в 
противен случай устройството може да спре 
да работи неочаквано.

Smarthome-bg.com
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