Контролен
панел

Монитор на
енергията

1. Период (24h/седмично/месечно / годишно)
2. Крива на потреблението на енергия

1. Главно меню
2. Икона за сцена

6. Добавяне на дистанционно
7. Добавяне на сцена

3. Очакван разходи за използваната енергия
4. Използвана енергия

3. Икони на устройствата
4. Функционално меню
5. Икона на устройството

8. Добавяне на устройство
9. Лист със добавените
устройства

Често задавани въпроси
? Какъв е смисълът на всяко състояние на

LED индикатора?
LED Статус

Функция

Син LED мига бавно,
докато се изключи

Конфигурацията е успешна

Син LED мига бързо

Нулиране

Син LED е включен

Захранването е включено

Син LED е изключен

Захранването е изключено

? Колко таймера могат да бъдат
зададени най-много умния контакт?
- Поддържа 3 вида таймер и 25 таймер задачи.

Наименование: Умен контакт
Модел: SP3
Характеристики: 230V AC, 50/60Hz, 16A
Производител: Hangzhou Gubei Electronics
Technology Co., Ltd.
Обслужване: +86 400 0900 955
support@ibroadlink.com

LED Индикатор
Вкл./Изкл.

Внимание
• Не свързвайте един след друг.
• Само в закрити помещения.
• За да изключите захранването, издърпайте
щепсела.

Забележка

• Този продукт поддържа само Wi-Fi 802.11 b/g/n
(2.4G).
• Моля, следвайте инструкциите, за да настроите
устройството си. В случай на евентуален
проблем, моля, свържете се с оторизираните
дилъри или с обслужването на клиенти на Broad
Link.
• Спецификациите могат да бъдат променяни без
предизвестие.
• Действителната производителност на продукта.

Вентилация
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Подготовка

Инсталиране
на APP

Метод 1
Търсете "e-Control" в Apple App Store или Google Play
Store, изтеглете и инсталирайте e-Control App.

Включете
умния
контакт

Нулиране на устройството
Натиснете продължително
бутона ON / OFF
(светодиодния индикатор)
за повече от 6 секунди,
докато LED започне да

Метод 2

мига бързо (2-3 пъти / сек).

Сканирайте QR кода от пакета / ръководството за
потребителя или посетете
http://upgrade.broadlink.com.cn/getapp на телефона, за
да изтеглите и инсталирате App.

Свържете
телефона
с Wi-Fi

Отворете eControl App

Режим на конфигурация
Светодиодният индикатор
мига бързо, около 2-3
пъти в секунда.
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Конфигуриране
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Използване

Управляващ панел на устройството

Wi-Fi SSID към който телефона е
свързан

Въведете Wi-Fi паролата

Ако конфигурацията е неуспешна, моля, нулирайте
устройството и го конфигурирайте отново.

1. Назад
2. Контрол в реално време

6. Настройки на устройството
7. Настройки на таймера

Вижте "Нулиране на устройството"

3. Състояние на таймера
4. ON/OFF бутон
5. История на състоянията

8. Настройки на Моята енергия
9. Време на устройството

