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Рутина @ + 

• 
Бутоните трябва да са 
предварително зададени в сцени 
Рутинни програми (по-често 
задействат устройства за или 
сцени).  

• За контрол на сцената е 
необходимо да се създаде сцена в 
APP. Добавете рутина като 
отворите таба Рутина на началната 
страницата и натиснете отдолу "+" 
в  рутина
Можете да поставите име и снимка 
на сцената
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Докоснете „Когато тригери на 
събития от„ изберете 
„Управлявано с устройство“> 
Интелигентен бутон> „Бутон“ и 
изберете бутон (напр. Бутон 4).
В раздела „Извършване на 
действия“ изберете „Активиране 
на сцена“ и изберете сцена.
Раздел „При условия“ изберете 
„По време на определен период“ 
и задайте ефективен период, ако 
желаете (напр. 07: 00-18: 00 в 
работни дни). 
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Сега можете просто да натиснете 
бутон 4, когато излизате от дома 
сутрин през всеки работен ден, за 
да изключите всичко в дома си. За 
да видите записите на историята 
при натискане на бутон, отидете 
на интелигентен бутон от списъка 
с устройства и докоснете „Записи 
на историята“ в долната част 
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Спецификация
Свързаност: 2.4GHz безжична
Батерия: AP-A (LR03) x3
Прогн. живот на батерията: 2 
години
Размер: 69x69x7 7mm
(2,72x2,72x0,66 инча)   
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I Индикация 

Статус Индикация 

Умен бутон

Устройството е в режим на 
сдвояване
Режимът на сдвояване ще 
продължи само 1 минута 
за икономия на енергия. 
Моля, завършете 
сдвояването за 1 минута, в 
противен случай се 
изисква ръчно нулиране.  

Мига 5 
пъти / сек

Мига Натиснат бутон  

I Отстраняване на неизправности 
1. Как мога да продължа, ако сканирането на QR код е неуспешно (в 
СТЪПКА 2)?
Сканирането може да е неуспешно, ако се извършва в някаква тъмна 
среда или включено някои по-ранни телефони с камера с нисък пиксел. 
Винаги можете да изберете „Въведете ръчно“, за да въведете SN вместо 
сканиране и да запомните за да включите "SN //", когато въвеждате 
символите.

2. Защо не мога да получа информация за продукта след сканиране на 
QR код (в СТЪПКА 3)?
Получаването на информация за продукта изисква достъп до Интернет. 
Възможното причината може да е временен проблем с интернет. Ако 
използвате дома си Wi-Fi мрежа, можете да опитате да използвате само 
4G мрежа на телефона си по време добавяне на сензор виртуално. Но не 
забравяйте да свържете телефона си обратно към домашния Wi-Fi 
отново за физическо сдвояване.

3. Защо физическото сдвояване е неуспешно (в СТЪПКА 4)?
Моля, проверете следните възможни причини:
а) Интелигентният бутон не е нулиран за режим на сдвояване или е 
изтекъл (проверете състоянието на светодиода)
б) Хъбът не е онлайн (проверете състоянието на линията в 
приложението)

4. Колко сензора могат да бъдат добавени към концентратора?
Макс 8 сензора могат да бъдат добавени към същия хъб. Моля, създайте 
нов хъб ако имате да добавите още сензори. 
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Нулиране за режим на сдвояване
• Натиснете и задръжте бутона за 
нулиране за 5 секунди, докато 
мига 5 пъти / сек.  

Смартфон или таблет с iOS 
9.0 / Android ™ 4.7 или по-
висока с Broadlink APP.
2.4GHz Wi-Fi мрежа с 
Интернет връзка.
• S3 хъба вече конфигуриран
в APP (Устройството изисква
хъбът, който ще се инсталира 
и поддържа се онлайн по 
време на сдвояване и 
използване). 
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• Отворете приложението 
Broadlink, докоснете бутона „+“
и след това „Сканиране на QR код“.
• Сканирайте QR кода или въведете 
SN от:
а) Етикет на опаковката
б) Отпечатано на гърба на продукта
* Когато въвеждате SN ръчно,
не забравяйте да въведете всички 
символи
(SN: // XXXXXXXXXXXX) включително
"SN: //". 

I Важни известия  

НЕ изключвайте хъба по време на използване на сензори - това може да 
причини по-висок разход на батерия.
• НЕ смесвайте батерии с нови и употребявани, тъй като това може да 
повлияе работата на сензорите.
• Инсталирайте на здрава и стабилна основа.
• Пазете от метално покритие. 

I Онлайн помощ 

1. APP "Помощен център"
• Влезте в приложението Broadlink.
• Докоснете Q) отгоре на началната страница на APP, за да получите 
достъп до Помощния център за още
• информация за всеки продукт и функциите на приложението.
Докоснете „Обратна връзка“ отдолу, за да изпратите проблема за нашия 
предишен клиент поддържа. 

2. Учебно видео
• Потърсете „Broadlink International“ до
намери видео за настройка на 
устройство в YouTube.
• Можете да използвате и други 
социални платформи, за да получите 
повече информация.

!IlJill Добавяне на бутон  
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Моля, изберете хъб 
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След сканиране потвърдете
информация за продукта с
снимка и име, показани в
АПР
Изберете хъб за устройството. 
Тогава изберете стая и 
преименувайте устройство (ако е 
необходимо).
Устройството ще бъде добавено 
към хъб като под-устройство и 
докоснете „Знам го“, за да 
продължите. 
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Режимът на сдвояване ще продължи 
само 1 минута. 

•Докоснете „Използване на 
устройството сега“, за да продължите.
•Поставете батерии и натиснете дълго
бутон за нулиране, за да активирате 
сдвояването режим (LED индикаторът 
мига бързо. Вижте "Индикации").
•Докоснете „Устройството е в режим 
на сдвояване“ за да продължите и да 
завършите сдвояването.
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Ръководство за 
бързо инсталиране

 Умен Бутон I SR3 
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• Google Assistant 

Достъп до уроци за продукти и ръководства от  

Official Website Facebook YouTube Channel 

Имате проблеми с използването на продукта?
Моля, свържете се с нас от следните опции и винаги сме 
готови да помогнем 

t_"'l\ Global Hotline 
24H:J 5 x 24h Mon-Fri 

Europe +33-4-81-68-12-80 
Asia Pacific +61-2-4067-5400 

North America + 1-404-476-44B2 
Latin America +55-11-4118-4618 

• In-APP Feedback £I support@ibroadlink.com 

Smarthome-bg.com 

 
Smarthome-bg.com 




