FAQs (Întrebări frecvente)

Resetare
Temporizator inteligent Wi-Fi
indicator LED
(buton ON/OFF - deschidere / închidere
buton - Lumină de noapte)

Introduceţi parola Wi-Fi
pentru a conﬁgura dispozitivele

Care este sensul ﬁecărui status al
indicatorului LED?

Status LED

Funcţii

LED-ul albastru clipește
încet până la oprire

Conﬁguraţie cu success

LED-ul albastru clipește rapid Resetare
LED-ul albastru este pornit
Curentul este pornit
LED-ul albastru este oprit

Curentul este oprit

LED-ul alb este pornit
LED-ul alb este oprit

Lumina de noapte este pornită
Lumina de noapte este oprită

Observaţii: Apasăţi de două ori butonul ON/OFF, pentru a controla
lumina de noapte (ON/OFF)

Câte temporizatoarea pot ﬁ setate într-un
temporizator inteligent?
Suportă 6 tipuri de cronometre și 26 tipuri de
temporizatoare

Cum să efectuaţi printr-o singură atingere
conﬁguraţia?
Asiguraţi-vă că telefonul este conectat la
reţeaua Wi-Fi, în zona în care este conectat

Oriﬁcii aerisire

conectorul pentru temporizatorul inteligent.
Deschideţi aplicaţii e-Contro, tastaţi parola

Dispozitiv de resetare
Ţineţi apăsat butonul ON/OFF
timp de mai bine de 6 secunde
până LED-ul începe să clipească
rapid (de 5-6 ori / sec. )

Wi-Fi, si apăsaţi butonul conﬁgurare (Conﬁgure).
Dacă metoda prin conectarea auto nu funcţionează,
ţineţi apăsat butonul ON/OFF pentru a reseta
și reconﬁgura dispozitivul.

Observaţii
Acest produs suportă numai Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G).
Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile pentru a seta dispozitivul
dvs. In cazul în care apar probleme, vă rugăm să contactaţi
distribuitorii autorizaţi, sau serviciul de clienţi BroadLink.
Speciﬁcaţiile pot ﬁ modiﬁcat fără o notiﬁcare prealabilă.
Vă rugăm să respectaţi performanţa reală a produsului.

Temporizator inteligent Wi-Fi
Ghid rapid de utilizare

Pasul

1

Pasul

2

Pregătiţi

Instalaţi aplicaţia

Metoda 1
Scanaţi codul QR de pe ambalajul cutiei
sau de pe manualul de utilizare, pentru a descărca
și instala aplicaţia

Pasul

3

Conﬁguraţi

4

Utilizaţi

Dispozitiv panou de control

Conectaţi în
priză temporizatoul
dvs. inteligent

Mod de conﬁgurare
Indicatorul LED clipește rapid,
timp de mai bine de 5-6 ori
pe secundă.

Pasul

Introduceţi parola Wi-Fi
pentru a conﬁgura dispozitivele
Numele reţelei Wi-Fi la care telefonul dvs.
smart s-a conectat

Vă rugăm introduceţi parola Wi-Fi

Conectaţi telefonul dvs.
smart la reţeaua Wi-Fi
Telefon smart Router Wi-Fi

Metoda 2
Accesaţi www.ibroadlink.com cu browserul
de pe telefonul dvs. smart, și descaraţi
aplicaţia

Deschideţi aplicaţia
e-Control

Dacă conﬁguraţia a eșuat, vă rugăm resetaţi
dispozitivul și reconﬁguraţi-l.
Referinţa “Resetare” de pe pagina anterioară

Înapoi la pagina de control
Control în timp real
Status temporizator
buton ON/OFF (pornire/oprire)
Lumină pe timp de noapte
Atingeţi pentru a vizualiza
istoricul dispozitivului
Setări dispozitive
Setări temporizator
Timp / ceas dispozitiv

