
Контролен панел 

 

1. Главно меню                    6. Добавяне на дистанционно 
2. Икона за сцена                 7. Добавяне на сцена 
3. Икони на устройствата    8. Добавяне на устройство 
4. Функционално меню        9. Лист със добавените 
5. Икона на устройството        устройства.  

Представяне на продукта 

 

N 
Синьо 

L 
Червено 

L 
Кафяво 

N 
Черно 

Отвор за закрепване 

Вкл/изкл и 
нулиращ бутон 
Wi-Fi LED 
индикатор 
Кратко натискане: 
Вкл/Изкл. 
Дълго натискане 
(6сек.) 
Нулиране на 
настройките 



Често задавани въпроси    

 

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.  

? Какъв е смисълът на всяко състояние на LED индикатора? 
LED Статус Функция 

Син LED мига бавно, докато се изключи Конфигурацията е успешна 

Blue LED blinks rapidly 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. 



 

4. Отворете приложението и конфигурирайте 
устройството избирайки "Добавяне на устройство" 

5. Свържете изходните проводници към уреда 
според схемата 

НЕ използвайте символи, които не са ASCii, в името или паролата 

за Wi-Fi. Устройството поддържа Wi-Fi само на 2.4G 802.11 b / g / n.

Инсталиране на APP 

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

 

Метод 2 
Сканирайте QR кода от пакета / ръководството за потребителя 
или посетете http://upgrade.broadlink.com.cn/getapp на телефона, 
за да изтеглите и инсталирате App. 

 

Подготовка 

1.Свържете кабелите 
според схемата. 

! Внимание Свързвайте само 
при изключено захранване. 

2.Включете захранването и се 
убедете, че устройството е в 
режим на настройка. 
LED индикатора мига 2-3 пъти в секунда 

3. Убедете се, че вашият 
телефон е свързан към Wi-Fi 



 

 

 

 

 

 

 
 

Използване 

 

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

1. Назад 5. История на състоянията
2. Контрол в реално време     6. Настройки на устройството 
3. Състояние на таймера        7. Настройки на таймера 
4. ON/OFF бутон.                     8. Време на устройството Вижте "Нулиране на устройството" 

Конфигуриране 


