
Descarcă aplicație din App Store sau Google 
Play căutând “ihc” sau “intelligent home 
center” și conectați-vă la rețeaua WiFi din 
casă.
Creazți un cont în aplicație utilizând o adresă Creazți un cont în aplicație utilizând o adresă 
de e-mail sau numărul de telefon, veți primi 
un cod de verificare pe e-mail sau telefon, sau 
puteți utiliza contul de Facebook pentru o în-
registrare rapidă. Apoi urmați pașii pentru 
prima configurare.

Notă”
1. Priza suportă doar rețele WiFi 2,4GHz.1. Priza suportă doar rețele WiFi 2,4GHz.
2. Lunigimea parolei nu ar trebuii sa depășeas-
că 16 caractere.
3. Suportă IOS 8.0/ Android 4.0 sau mai sus.

Apăsați “+” din colțut drapta sus, scanați 
codul de bare de pe pachet sau alegeți mod-
elul de dispozitiv pe care doriți să îl adăugați. 
Verificați rețeaua WiFi și introduceți parola 
rețelei. Apoi apăsați “Config” pentru a 
adăuga dispozitivul. Procesul poate dura 
între 20-60 sec. ăn funcție de conexiunea la 
rețea. O dată realizată configurarea, LED-ul rețea. O dată realizată configurarea, LED-ul 
albastru se va opri și aplicația va arăta “Add 
successgully”. Alegeți tipul de dispozitiv și 
dați “next”.
Notă:
1. Păstrați telefonul și dispozitivul cât mai 1. Păstrați telefonul și dispozitivul cât mai 
aproape de router sau într-o zona bună de 
semnal.
2. Resetarea rezolvă majoritatea proble-2. Resetarea rezolvă majoritatea proble-
melor. Resetează priza inteligentă ținând 
apăsat butonul Power pentru cel puțin 6 se-
cunde, până când LED-ul albastru clipește 
rapid, apoi repetați configurarea

Pornește dispozitivul. La prima utilizare, 
LED-ul albastru va clipi rapid(de 2-3 ori pe se-
cundă) indicând faptul că a intrat în modul 
configurare(așteaptă să fie adăugat în rețea)

Notă: 
Dacă nu este la prima utilizare, este posibil să Dacă nu este la prima utilizare, este posibil să 
nu intre automat în modul configurare. În 
acest caz, țineți apăsat butonul de on/ off 
pentru cel puțin 6secunde până când începe 
să clipească rapid(de 2-3 ori pe secundă)
Dacă nu reușiți să configurați resetați dispozi-
tivul și reconfigurați.reluați

Nume: Priză inteligentă
Model: SP3S
Tensiune alimentare: 230V AC, 50/60Hz
Curent nominal: 16A
Producător: Hangzou Gubei Electronics
Technology Co., Ltd.
Service: +86 400 0900 955Service: +86 400 0900 955
support@ibroadlink.com

Raport consum (24h/ săptămânal/ anual)
Grafic putere consum
Estimare costuri
Energie consumată

Ce dispozitive pot controla cu priza Smart?
Poți controla lămpi, ventilatoare, dezumidificatoare, 
încălzitoare și orice alt dispozitiv care se încadreză în 
specificațiile prizei.
Priza poate fi descoperită și de alți utilizatori? Cum ga-
rantez că rețeaua este sigură?
Doar cei care cunosc parola rețelei tale de WiFi pot Doar cei care cunosc parola rețelei tale de WiFi pot 
accesa sau descoperii dispozitivele pe care le con-
trolezi.

Atenție!
-Doar pentru uz înterior.
Nu conectați 2 prize una în alta.
Folosiți doar în spații uscate.
Nu conectați dispozitive cu o putere de încarcare mai 
mare.

Notă
Acest dispozitiv suportă doar rețele 2,4 GHz, 
801.11b/g/n.
Vă rugăm urmați instrucțiunile pentru configurarea Vă rugăm urmați instrucțiunile pentru configurarea 
dispozitivului. În caz de orice problemă, vă rugăm să 
contactați distribuitorul sau serviciul clienți 
Broadlink.
Specificațiile produsului pot fi modificate fără notifi-
care prealabilă.
Că rugăm să respectați performanța realaă a produsu-Că rugăm să respectați performanța realaă a produsu-
lui.


