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Brood link 

Ръководство за бързо
инсталиране 

S3 Hub

works with••• Google Assistant
WORKS WITH 

alexa 

I Общ преглед 

След отваряне на пакета, моля проверете съдържанието, както е показано по-долу.

NOTE 
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S3 хъб USB кабел

Захранващ адаптер не е включен. Можете да използвате 
всеки Micro USB кабел с 5V захранване не по-малко от O.5A 
за захранване на устройството. 

LED индикатор
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Ресет бутонЗахранване 
(Micro USB) 
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ГръбЛице 
Размер: 45.9 x 45.9 x 20.6мм 

I Индикации 

Статус Индикация
Мига бързо (5 
пъти/сек) 

Устройството е в режим Интелигентна 
настройка 
(чака да бъде добавено).

Премигва периодично
Устройството е в режим за настройка 
на AP (чака да бъде добавено). 

Премигва бавно и изгасва
Устройството се настройва и се
добавя към мрежата

Премигва бавно
непрекъснато

Устройството не е успяло да се свърже с
мрежата или е изключено от мрежата

• Нулиране за настройка на AP
Когато устройството е в някакви условия, натиснете и задръжте бутона за
захранване (нулиране) в продължение на 5 секунди, докато LED
индикаторът премигва периодично.
НЕ задържайте повече от 10 секунди, в противен случай ще преминете в
режим Интелигентна настройка.

• Нулиране за интелигентна настройка
Когато устройството е в някакви условия, натиснете и задръжте бутона за
захранване (нулиране) за 1Os, докато LED индикаторът мига бързо.

стъпка 1 Какво е необходимо 

Интернет 

Wi-Fi 
рутер
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• Смартфон или таблет с iOS 9.0 /
Android ™ 4.1 или по-нова версия.
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2.4GHz Wi-Fi мрежа с интернет
връзка.
Включете устройството и се
уверете, че LED индикаторът мига
периодично.

стъпка 2 Инсталирайте програмата 
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• Свържете смартфона си с
домашната Wi-Fi мрежа
(Само 2,4 GHz).

• Изтеглете най-новото
"BroadLink" приложение от
Google Play и го инсталирайте на
вашия смартфон.

стъпка 3 Влезте в приложението 

[ 

.·••.
Broadlink 
INTERNATIONAL 

Sign ,n with

G Google Account 

• Apple ID
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• Отворете приложението
BroadLink, докоснете „BroadLink
акаунт“ и влезте в акаунта си в
облак.
• Ако нямате акаунт, докоснете
„Регистрация“, за да създадете 
нов акаунт.
• Свържете акаунта си с Apple ID
или акаунт в Google за бързо
влизане следващия път (по избор).

стъпка 4 Добавете устройство в 
приложението 

Looking for devices ... 

NO 

• Докоснете „+“ в горния десен ъгъл и
изберете „Добавяне на устройство“.
• Изберете "ДА", 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. 

стъпка 5 Свържете устройството
към Wi-Fi мрежата 

Enter your Wi-Fi password 

[ Password o] 

Connect to Wi-Fi 

•  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.

I Важни бележки 

• Само за използване на закрито в суха среда.
• Използвайте адаптери за захранване, изброени в UL с адекватен изход,
с други устройството може да не работи правилно 
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