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Használati utasítás

Gratulálunk az Orvibo Allone Pro megvásárlásához. Az Orvibo Allone Pro egy intelligens 

rádiófrekvenciás vezérlőeszköz, amely többféle protokollal és modulációval kompatibilis.

Támogatja az infravörös távirányítókat, és könnyedén vezérelheti a hagyományos háztartási 

eszközöket is.

Amit a dobozban találsz

Allone Pro

Micro USB tápkábel 

Igazítási matrica

x1

x1

x1

Műanyag tágulási csavar 

Rögzítőcsavarok

Használati utasítás

x3

x3

x1

Az induláshoz szüksége lesz

1. Egy hálózati útválasztó, amely képes csatlakozni az internethez;

2. Android- vagy iOS-eszköz.

Az Allone Pro felszerelése (opcionális)

Ez az eszköz támogatja a falra és az asztalra történő telepítést.

Óvintézkedések:

1. A projektet a ház közepén kell elhelyezni az RF (rádiófrekvenciás) jellefedettség maximalizálása 

érdekében.

Erkély A szoba

tárolásra

Hálószoba
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Étkező
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Az infravörös távirányító aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az otthoni infravörös készülék és a telepítés helye közötti lineáris 

távolság nem haladja meg a 7 métert, és nincs menedék.

Étkező

≤7 m

3. A telepítési helynek közel kell lennie az áramforráshoz (AC 5V vagy DC 220V), a szükséges távolság nem lehet 

nagyobb 1 m-nél.

Fali szerelési útmutató

1. Helyezze el az igazítási matricát

2. Rögzítse a rögzítőcsavarokat

3. Igazítsa egy vonalba az Allone Pro hátsó rögzítőnyílását

4. Forgassa el az Allone Pro-t az óramutató járásával megegyező irányba, és ellenőrizze, hogy biztosan a helyén van-e.

5. Gratulálunk! Élvezze Allone Pro készülékét.

azon a helyen, ahová fel szeretné szerelni az 

Allone Pro-t. az igazítási matricán.

a rögzítőcsavarokkal.

Műanyag tágulási csavar

Rögzítő csavarok

matrica

igazításAllone Pro

Telepítés az asztalra

Étkező
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Kezdeti konfiguráció / beállítás

Az infravörös távirányító aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az otthoni infravörös készülék és a telepítés helye közötti lineáris 

távolság nem haladja meg a 7 métert, és nincs menedék.

Jelentkezzen be a Homemate alkalmazásba

Az infravörös távirányító aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy az otthoni infravörös készülék és a telepítés helye közötti lineáris 

távolság nem haladja meg a 7 métert, és nincs menedék.

1. Csatlakoztassa az 5 V-os USB hálózati adaptert az Allone Pro készülékhez a bekapcsoláshoz.

Mirco USB tápkábel

Allone Pro 5V-os hálózati adapter

2. Olvassa be a következő QR-kódot a HomeMate alkalmazás letöltéséhez: Vagy 

töltse le az alkalmazást az App Store / Google Play áruházból:

3. Jelentkezzen be a „HomeMate” alkalmazásba, majd nyomja meg/érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, hogy lépésről 

lépésre megkeresse és hozzáadja az Allone Pro-t az eszközök listájához.

Vagy olvassa be a QR-kódot (2. lépés), hogy hozzáadja az eszközt a HomeMate alkalmazással.
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LED kijelzők

Állapot Leírás

Élénkvörös Nem lehet csatlakozni a routerhez, gyári beállítás

Gyorsan pirosan villog Állítsa be a konfigurációt

Lassan villogó piros Csatlakozás a szerverhez

Élénk kék Normál munkamód

Egyszer kéken villog Adjon IR vagy RF (rádiófrekvenciás) távirányító 

parancsjelet

Visszatérés a gyári beállításokhoz

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék tetején található gombot 6 másodpercig, amíg a piros LED 

gyorsan villogni nem kezd.

* Hogyan lehet törölni a gyári visszaállítást?

* Kapcsolja ki a készüléket, ha a piros LED gyorsan villog, majd kapcsolja be, 

miután a lámpa kialszik.

* Ha másik útválasztót vagy HomeMate-fiókot szeretne 

módosítani, először végezze el a gyári beállítások visszaállítását, 

majd adja hozzá az eszközt (lásd a „Kezdő beállítás” útmutatót).

Műszaki adatok

Modellszám: VS20RB-1VO

Méretek: átmérő 110mm x 31mm 

magasság Ház anyaga: PC / ABS / Nikkel 

acél Nettó tömeg: 185±3g

Szabványos rádió: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz 

Rádiófrekvencia: RF 433,92 Mhz

Moduláció típusa: OOK / 2FSK / 2GFSK / GMSK 

Infravörös frekvencia: 20~60KHz

Üzemi hőmérséklet: -20~55°C 

Tápellátás: 5V = 1A Micro USB-vel 

Készenléti fogyasztás: <0,5W

Használati nyilatkozat

Mindig kövesse a kézikönyvben található utasításokat, különösen, ha össze kell 

szerelni az eszközöket.
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