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Alimentare: 5V DC

Curent nominal: ≥1A

Temperatură operare: 0-50°C 

Umiditate operare: ≤85% RH

Frecvență Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n

Consum standby: ≤1W

FCC ID: 2ACZ-RMPRO
Dispozitivul respectă partea 15 din regulile FCC. Funcţionarea este 
supusă următoarelor două condiţii:
Acest dispozitiv nu poate provoca interferenţe dăunătoare, și acest 
dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv 
interferenţe care pot cauza funcţionarea nedorită.

Declarația FCC pentru expunerea la radiații

SpecificațiiIntroducere

Ce face acest dispozitiv
Telecomanda universală facilitează controlul dispozitivelor cu 
infraroșu/ IR cum este televizorul, aerul condiționat etc. sau 
cele cu radiofrecvență/ RF cum sunt întrerupătoarele, 
jaluzelele, uși de garaj și multe altele, de oriunde și oricând 
direct din aplicația IHC de pe smartphone sau tabletă.

Dispozitive IF sau RF suportate

Caracteristici principale

Control dintr-un singur loc

Acoperire mare de coduri IR

Somn liniștit cu un control 
precis al temperaturii

Control de la distanță prin 
Wi-Fi/ 3G/ 4G

Temporizatoare programate

Ghid Utilizare

Un Reset poate rezolva problema

Resetați telecomanda universală ținând apăsat butonul de reset, cu ajutorul 
unui ac, pentru nu mai puțin de 6 secunde, până LED-ul albastru începe să 
clipească rapid, apoi repetați configurarea. 

De ce RM PRO din living nu poate controla aerul condiționat din 
dormitor?
Deoarece semnalul IR nu trece prin pereți.

Ce trebuie să fac atunci când nu reușesc să configurez dispozitivul?
1. Verificați dacă rețeaua este 2.4 GHz. Suportă doar rețele 2.4GHz.
2. Lungimea parolei nu ar trebui să fie mai mare de 16 caractere.
3. Verificați dacă rețeaua Wi-Fi este stabilă sau cu prea multe 

dispozitive conectate.

  

  

Cum puneți dispozitivul înapoi în modul configurare?
Țineți apăsat butonul reset cu un ac subțire pentru nu mai puțin de 6 
secunde până LED-ul albastru începe să clipească rapid(de 2-3 ori/
secundă).

Dispozitivul poate fi accesat de oricine?
Doar de persoanele care știu parola rețelei Wi-Fi și sunt conectați la 
rețea, doar acestia pot vedea dispozitivul.

Instrucțiuni

LED albastru

LED oranj

Buton Reset

Țineți apăsat butonul reset cu un ac subțire pentru nu 
mai puțin de 6 secunde până când LED -ul albastru  
clipește rapid(de 2-3 ori/ secundă)

Buton                                        Descriere

Clipește o dată

Off(în modul învățare)

On(în modul învățare)

Clipește rar(o dată 
/secundă)

Clipește rapid(de 2-3 
ori/ secundă)
Clipește din ce în ce mai 
rar, apoi se oprește(în 
timpul configurării)

În mod configurare(așteaptă 
să fie adăugat dispozitivul)

Adăugat la rețeau Wi-Fi

Fără coneziune la rețea.
Verificați conexiunea și 
reconfigurați dispozitivul
În modul învățare, îndreptați 
telecomanda fizică spre 
dispozitiv și apăsați butonul 
pe care doriți să îl configurați

Butonul a fost configurat cu 
succes
Controleaza dispozitivele IR 
sau RF
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mill Compatibil cu Amazon Alexa 
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Dibluri x 2Suport perete x 1 Ghid utilizare x 1
Descarcă aplicația IHC căutând "ihc" sau "intelligent home center" în Google 
Play sau App Store. Apoi conectați-vă la rețeaua Wi-Fi personală. Înregistrați 
un cont în aplicație cu numărul de telefon sau adresa de e-mail, pentru o 
înregistrare mai rapidă puteți utiliza și contul de Facebook. Apoi urmați pașii 
pe care vi arată pentru prima utilizare. 
Notă:

1) Telecomanda universală suportă doar rețea Wi-Fi de 2,4GHz;
2) Lungimea parolei nu ar trebui să fie mai mare de 16 caractere;
3) Suportă iOS 8.0/ Android 4.0 sau mai mare.

Dacă Telecomanda Universală este la prima utilizare, aplicația IHC va arăta 
automat diferite optiuni de tipuri de dispozitive care pot fi controlate și 
adăugate în aplicație. Selectați tipul de dispozitiv pe care doriți să îl adăugați și 
urmați pasii.
Dacă doriți să adaugați mai multe telecomenzi, click pe iconița cu Universal 
Remote în camera sau lista lista de dispozitive pentru a arăta pagina de suport. 
Pentru mai mult informații: www.ibroadlink.com/support

Puneți dispozitivul în funcțiune utilizănd cablul USB și adaptorul din 
ambalaj. Dacă acesta este la prima utilizare LED-ul albastru va clipi 
rapid(de 2-3 ori/secundă) indicând ca acesta este în modul 
configurare(așteaptă să fie adăugat la rețeaua Wi-Fi).
Apoi, selectați "Add Device (in first time use)" sau în "Devices", selectați 
"+" în aplicație. Scanați codul de pe ambalaj sau click pe "Add by 
categories" pentru a selecta categoria și modelul manual. Apoi urmați 
pașii pentru configurarea dispozitivului.
Notă:
La prima utilizare este posibil ca dispozitivul să nu intre automat în modul 
configurare. În acest caz dispozitivul trebuie resetat. Inserați un ac subțire în 
butonul de reset, țineți apasat cel puțin 6 secunde până când LED-ul albastru 
începe să clipească(de 2-3 ori pe secundă).

AlimentareLED Oranj

Buton reset

Modul configurare
LED-ul albastru clipește rapid

(de 2-3 ori pe secundă)

Adăugați telecomanda urmând pasul 3. Asigurați-vă că toate butoanele 
funcționează corect și că dispozitivul poate fi controlat printr-o rețea 
externă.
În aplicația Alexa, activează skill-ul "Broadlink Smart Home" și discover 
devices.
Notă: Trebuie să "discover devices" încă o dată dacă a fost făcută una 
dintre următoarele schimbări:
-Schimbare nume dispozitiv
-Adăugare mai multe dispozitive
-Dispozitivul a fost resetat

Vorbește cu Alexa pentru control vocal
Când utilizați acest skill, va trebuii să specificați numele dispozitivului pe care 
doriți să îl controlați. De exemplu, dacă denumiți dispozitivul "TV", o să 
spuneți: "Alexa, turn on TV", "Alexa, change channel to FOX on TV".*
*Setarea canalului trebuie făcută înainte de utilizarea comenzii. Va rugăm 
vizitați pagina www.ibroadlink.com/support pentru a vedea lista de 
dispozitive suportate de acest skill Alexa și comenzile vocalke disponibile.

Această caracteristica, control vocal prin Alexa, este disponibilă în 
anumite state. Vă rugăm vizitați www.ibroadlink.com/support pentru a 
verifica lista de regiuni si limbi pentru Alexa skill și comenzile vocale 
disponibile. Regiunile, limbile și comenzile vocale disponibile 
sunt supuse modificărilor datorate actualizărilor Broadlink a skill-urilor și a 
politicilor Amazon.




