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*-Броя на кондензаторите в 
кутията е същия като броя на 
бутоните на ключа.

Спецификация 
Напрежение: AC220-240V, 50/60Hz 
Макс натоварване (всеки бутон): 100W/ 
(LED or (FL) / 
200W (Нажежаема жичка } 
Свързаност: 2.4GHz 

I Индикации 

Статус Индикация 

Стои Изкл. Светлината е Вкл. 

Стои Вкл. Светлината е Изкл. 

Мига 
всяка 7с 

Ключът е в режим на 
настройка (чака да бъде 
сдвоен) 

Мига 
eвсеки 
3сек

Ключът е офлайн 
от Хъба

ЗАБЕЛЕЖКА 

" LED индикаторът е проектиран да 
отразява състоянието на светлините 
обратно, за да ви помогне да 
намерите местоположението на 
превключвателя в тъмна среда. 

• За да нулирате ключът в режим 
настройка: задръжте светлините 
включени, след това натиснете и 
задръжте произволен бутон в 
продължение на 5 секунди, докато 
започне да мига на всеки 1 секунда. 

I Свързване 

N1 l-изх 

6N l-in

A C1UT OFF POWER 
.. TEST SAFETY 

r.====l==l=l===:;1 CAUTION BEFORE \\'IRING 

■ Червена: L-изход 
(Load)

■ Черна: L-вход (Фаза)

□Бяла: Нула
(не е необходима) 

■  Зелен: Земя
(не е необходима) 

* Индикацията за цветовете може да се различава. Консултирайте се електротехник, ако е необходимо. 

• Риск от токов удар. Продуктът трябва да бъде инсталиран от 
квалифициран специалист.

� Може да се нуждаете от тези инструменти за инсталиране:  

•

Отвертка / Клещи / Електрически тестер / Тел съединители или 
изолационна лента. 

1 

НЕ свързвайте неутрални или заземяващи проводници за 
превключване (ако има)
Запечатайте ги отделно с необходимата изолация.
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I Инсталация 

Стена 

·  Захранващ
модул

A НЕ ОГЪВАЙТЕ ПИНОВЕТЕ НА
-- КОНТРОЛНИЯ МОДУЛ 
� Поставете превключвателя правилно в 
стената и го фиксирайте към държача с 
винтове. След това монтирайте 
контролния модул върху захранващия 
модул.

 Уверете се, че щифтовете на 
контролния модул са вкарани в 
съединителя на захранващия модул.
• Възобновете захранването и 
тествайте бутона 

I Използване на 
кондензатор
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Нулев кабел Фазов кабел 

� В случай, че лампата мига, моля 
свържете кондензатора
в опаковката, паралелно на лампата 
между проводниците фаза и нула.  

Гръб

Smarthome-bg.com



Стъпка1 Какво е необходимо 

Интернет 

Wi-Fi 
Рутер 

Телефон 

S3 Хъб 

TC3 

s 
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• Смартфон или таблет с iOS 9.0 / 
Android ™ 4.1 или по-нова версия с 
приложението Broadlink.
• 2.4GHz Wi-Fi мрежа с интернет 
връзка.
• Хъбът S3 вече е конфигуриран в 
APP {TC3 изисква хъбът да бъде 
инсталиран и поддържан онлайн 
по време на настройка и 
използване). 

Стъпка 2 Подгответе устройството  

• 

• Уверете се, че ключът е бил включен 
за 2 минути и запазете осветлението 
включено преди настройката.  

• Уверете се, че превключвателят е в 
режим на настройка (LED 
индикаторът мига на всеки 1 
секунда). Натиснете и задръжте 
който и да е бутон за 5s, за да го 
върнете в режим на настройка, ако 
LED индикаторът е в друго състояние. 

Стъпка 3 Добавяне на устройството 

□·

□·

OC) 
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• Отворете приложението BroadLink, докоснете 
бутона "+" и след това "Сканиране на QR код". 

• Сканирайте QR кода или въведете SN от:
а) Фолиото на панела (подвижен)
б) Задната страна на панела
в) Задната страна на захранващия модул
* Когато въвеждате SN ръчно, не забравяйте 
да въведете всички символи, включително 
"SN: //". 

Стъпка 4 Завършете настройката

Name sub-devices 

[I] 
switch 1 sw1tcr- l > 

switch 1 sw1tci' 2 > 

Save 

• Изберете хъбът и стаята.
• След това преименувайте 
превключвателя и всеки бутон от него. 

* Всеки бутон се счита за 
под-устройство в APP и името на 
всяко под-устройство ще се 
използва за гласов контрол на 
Alexa или Google. 

Стъпка 5 Изтеглете Alexa, 
Google home 

-

• Изтеглете най-новата версия на Alexa 
или Google Home APP.
• В приложението Alexa докоснете „= ': 
и изберете„ Умения и игри “. 
Докоснете„ Q. “, за да търсите и 
активирате„ Broadlink “.
• В приложението Google Home 
докоснете „+“ и изберете „Настройване 
на устройството“. Докоснете
"работи с Google ': тогава
търсете и активирайте "Broadlink". 

Стъпка 6 Свържете акаунта 

--- s,gn,n'Mth ---

G Google Account 

,

• Apple ID

:!� Broadllnk Account 

• Докоснете „Broadlink account“ и 
влезте.
• Свържете имейла си с Apple ID или 
акаунт в Google за бързо влизане по-
късно (по избор).
• Попълнете свързването на акаунта 
за умения. 

Стъпка 7 Откриване на устройства

Alexa is discovering devices ... 

This may take up to 45 seconds. 

• След откриването на устройствата ще 
можете да управлявате устройството 
чрез приложение или глас. Честито! 

* Ако настройвате второ
устройство, ще получите известие от 
Alexa след приключване на СТЪПКА 4 
или можете да намерите 
устройството в приложението Google 
Home след няколко минути. 

I Важни бележки  

• Прекъснете захранването на веригата 
и проверете безопасността преди 
окабеляване.
• НЕ докосвайте терминали, докато ги 
използвате.
• НЕ свързвайте неутрално към 
превключвателя.
• Проверете мощността на вашата 
лампа и НЕ претоварвайте.
• Запечатайте и дръжте изолираните 
неизползвани проводници (ако 
съществуват неутрални и земни 
проводници).
• Ако се случи изключване на 
захранването, може да се наложи да 
изчакате до 2 минути след 
възобновяване на захранването, преди 
да контролирате от APP. Smarthome-bg.com
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