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Включете устройството. Ако се използва за първи 
път, той ще бъде автоматично в режим на 
интелигентна конфигурация, в противен случай може 
да се наложи да го нулирате. 
Когато устройството е в режим на интелигентна 
конфигурация, следвайте съветника в програмата, за 
да добавите устройство, да го кръстите и да го 
присвоите на стая.
Ако имате трудности да добавите устройство в 
режим на интелигентна конфигурация, моля, вижте 
Индикации, за да опитате конфигурация на AP.

Уверете се, че устройството е в 
конфигурационен режим

Добави устройство

ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ САМО!
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИИ 
СВЪРЗВАНЕ !
Моля, инсталирайте го в изолирана защитна конструкция 
и НЕ докосвайте при употреба

WARNING

Поддържа: www.mybestcon.com/support
e-mail: support@mybestcon.com

mybestcon

Мига бързо 
(2-3 пъти / сек)

Устройството е в режим на 
интелигентна конфигурация (чака да 
бъде добавено).

Мига бързо 
и изгасва

Устройството е в режим на 
конфигурация на AP (чака да бъде 
добавено)

Мига от бързо 
до бавно и изгасва

Устройството се конфигурира и 
след това се добавя към мрежата.

Мига бавно 
(веднъж / сек)

Устройството не се свързва 
с мрежата

Включено Устройството е включено

Изключено Устройството е изключено

Натиснете и задръжте бутона за нулиране 
(включване / изключване) в продължение на 6 
секунди, докато светодиодът мига бързо. НЕ 
задържайте повече от 10 секунди, в противен 
случай ще преминете в режим на конфигурация на 
AP.

Нулиране за интелигентна конфигурация

При всякакви условия натиснете и задръжте бутона 
за нулиране (включване / изключване) в 
продължение на 10 секунди, докато светодиодът 
мига бързо и изключва.

Нулиране за AP конфигурация

Статус Индикация

1. 

2. 

Често задавани въпроси
Какво трябва да направя, когато не 
успея да конфигурирам устройството?
Уверете се, че състоянието на вашата 
мрежа е напълно съвместимо с 
изискването, посочено в “Prepare App”.
Уверете се, че няма много устройства, 
свързани с рутер (нормалният рутер за 
дома може да побере не повече от 15 
устройства, включително телефони, 
компютри, смарт телевизори ...)
Опитайте конфигурация на AP, ако е 
необходимо.
Ще намерят ли другите моите 
устройства?
Само потребителят, добавен към вашия 
дом и назначен с разрешение, може да 
получи достъп до упълномощени 
устройства.

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.

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

FCC радиационна експозиция 
изявление
FCC ID: 2ACDZ-BL3335-P
Това устройство отговаря на част 15 от 
правилата на FCC. Експлоатацията е 
подчинена на следните две условия: 
Това устройство не може да причинява 
вредни смущения и това устройство 
трябва да поема всички получени 
смущения, включително смущения, които 
могат да причинят нежелана работа.

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.

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.

ЗАБЕЛЕЖКА:

IF

THEN

Първото FastCon™ устройство трябва да 
бъде настроено към мрежата по 
стандартния начин (погледнете “Add 
Device”).
Когато включите ново FastCon™ 
устройство, то ще бъде автоматично 
открито и показано в програмата. Моля 
следвайте  подканите в програмата да 
приемете и добавите устройството.

Нулева конфигурация
Нулева конфигурация (Zero 
Configuration) е създадена от FastCon™ 
technology
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