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Сканирайте QR кода от опаковката или ръководството за 
потребителя, за да изтеглите e-Control. 

 

Посетете www.ibroadlink.com чрез мобилния си браузър и, 
изтеглете APP на горната страница. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

When blue 
boarder stops blinking, it means configuration is successful. 
Then tap "OK" to enter the operation page of TC2.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 Изтегляне на APP 

 

 

 

Метод 2: 

 

 

Метод 1:  

 

На тази страница можете да извършвате функции като On / 
Off, All On / All Off, локално / дистанционно управление и т.н.

 

i Open the panel 

2. Свържете кабелите 
•  Свържете фазата към L. 
•  Свържете неутралния кабел от лампата към (L1, L2, L3). 

Connect -
to wire 

 

TC2 режим на настройка: 
Натиснете и задръжте който и да е бутон на TC2 за около 5 
секунди, за да го вкарате в режим за обучение на кодове. 
Индикаторните светлини на всички бутони на TC2 мигат 
бързо и всички светлини, свързани към TC2, са включени. 

TC2 изчистване на настройките: 
Натиснете и задръжте който и да е бутон на TC2 за повече 
от 10 секунди, за да го вкарате в  режим на изчистване на 
кодовете. Индикаторните светлини на всички бутони на TC2 
са включени и лампите, свързани към TC2, също са 
включени. Просто докоснете който и да е бутон на 
контролния панел на TC2, за да почистите всички кодове. 

Паралелен протектор инсталация 
Ако светлината трепти или мига, моля паралелно свържете 
кондензатора между терминала за фаза и терминала за 
неутрално окабеляване, както е показано по-горе. 

Забележка 
НЕ претоварвайте. Ако се получи претоварване, 
светлините ще се изключат автоматично. И след около 5 
минути, светлините могат да работят нормално. При това 
обстоятелство, моля, проверете силата на натоварване и я 
сменете със светлина с подходяща мощност. 

1. Отстранете панела с отвертка 
Отстранете предния панел, както е показано на 
фигурата по-долу. 

3.Монтиране на ключа на стената 
- Поставете ключа на стената.        -Монтирайте предния панел. 
- Завийте болтовете от двете страни. -Инсталацията е готова. 

Инсталирането и окабеляването на умният ключ за осветление 
TC2 е същият като другите ключове за стена. Преди монтажа 
електроенергията трябва да бъде прекъсната. След това 
свържете проводниците според означенията на TC2 и подредете 
проводници, за да предотвратите късо съединение, причинено от 
контакта между проводниците. Не е разрешено да прекъсвате 
натоварването или да свържете те проводник с фазата и 
неутралния проводник към един и същи кабелен терминал, за да 
избегнете късо съединение. 

Забележка 
1.  Разстоянието между два интелигентни стенни превключвателя 

трябва да е повече от 1 метър, или може да се отрази на 
разстояние от което могат да се контролират. 

2.  За да може да се контролира дистанционно, TC2 трябва 
да работи с RM pro. 

Забележка: 
Фазата трябва да 
се свърже към L. 

US Захранване: 110-150V Мощност 5-200W/бутон  
     Захранване: 170-240V Захранване 5-200W/бутон  
Забележка: Натоварване трябва да е по-малко от 100W / 
бутон, ако се използва за светодиодна или енергоспестяваща 
лампи. 

EU Захранване: 170-240V Захранване 7-200W/gang  
Забележка: Натоварване трябва да е по-малко от 100W / 
бутон, ако се използва за светодиодна или енергоспестяваща 
лампи. 

UK Захранване: 170-240V Захранване 5-200W/gang  
Забележка: Натоварване трябва да е по-малко от 100W / 
бутон, ако се използва за светодиодна или енергоспестяваща 
лампи. 

Свързване на 
окабеляването 

Свързване на 
окабеляването 

Свързване на 
окабеляването Въведение 

BroadLink e-Touch 
Интелигентен ключ за стена 

TC 2 

Ръководство за употреба Отворете е-Control APP и изберете страницата с 
конфигурацията както е показано по горе. 

Моля, уверете се, че TC2 и RM pro са в рамките на 5 метра, след 
което натиснете "Следваща стъпка" на страницата за 
конфигуриране. Натиснете продължително (около 5 секунди) 
докосване на бутона TC2, докато синята граница на бутона мига. 
След това докоснете "Конфигуриране" и изберете типа 
(бандата) на TC2. 

Когато син бордьор престане да мига, това означава, че 
конфигурацията е успешна. След това докоснете "OK", за да 
влезете в страницата за работа на TC2. 


