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Magic Cube - CT10W-B1VO
Manual de utilizare

Descrierea produsului
Orvibo Magic Cube este o telecomandă inteligentă Wi-Fi IR, care poate controla majoritatea aparatelor
de interior prin infraroșu cu ajutorul aplicaţiei HomeMate.

Caracteristici
Telecomanda universala: găsiţi integrate telecomenzile care acţionează pe bază de Infraroșu
într-un singur Magic Cube.
Control de la distanţă: conectat la Internet, puteţi control electrocasnicele de la distanţă
Dispozitive de temporizare: Programaţi aparatele de uz casnic cu aplicaţia HomeMate
Control tactil: Puteţi controla mai multe aparate cu o singură apăsare după conﬁgurarea
aplicaţiei HomeMate.

Scopul aplicaţiei
Dispozitivul Orvibo Magic Cube se aplică pentru familii și birouri. Se folosește numai în spaţii interioare.
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Setarea iniţială
Conectaţi adaptorul USB de 5V 1A pentru a porni dispozitivul “Magic Cube”.
Descărcaţi aplicaţia “HomeMate” de pe AppStore sau de pe Googe play, sau scanaţi următorul
cod QR:

Logaţi-vă pe aplicaţia HomeMate, apăsaţi butonul “+” din colţul din dreapta sus, după care conﬁguraţi
preferinţele dispozitivului Magic Cube utilizând aplicaţia HomeMate.
Apăsaţi pe dispozitivul “Magic Cube” pe care tocmai aţi adăugat-o în aplicaţie, după care alegeţi și adăugaţi
aparatele pe care le puteţi controla de la distanţă.
Felicitări! Bucuraţi-vă de dispozitivul dvs. inteligent!

Detalii tehnice
Informaţii ﬁzice:
Mărime

53 * 53 * 54mm

Greutate netă

102g ± 3g

Greutate brută

213 ± 7g

Culoare

Negru ș argintiu

Material carcasă

Pc / ABS / TPU

Material de greutate echilibru

Nichel oţel

Material cablu USB

TPE / sârmă de cupru

Informaţii energie electrică
Intrare alimentare

5V, 1A

Interfaţă alimentare

Micro USB

Consum energie standaby

<0.5 W
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Informaţii Radio
Standard Radio

IEEE 802.11 b/g/n

Frecvenţă Radio

2.412 - 2.484GHz

Tip de criptare

WEP / TKIP / AES

Protocol securitate

WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK

Consum energie radio

≤ 0.3W

Intensitate Radio

802.11b: + 18.5dBm
802.11g: + 16.5dBm
802.11n: + 12.5dBm

Sensibilitate RX

802.11b: - 93dBm ( @ 11 Mpbs, CCK)
802.11b: - 85dBm ( @ 54 Mpbs, OFDM)
802.11b: - 82dBm ( @ HT20, MCS7)

Frecvenţă Infraroșu

20~60 Khz

Infraroșu control la distanţă

8m+

Infraroșu unghi de la distanţă

360°

Condiţii de mediu
Temperatură operare

-20° ~ 55°C

Umiditate operare

20%-90%, fără condensare

Temperatura depozitare

-40° ~ 70 °C

Umiditate operare

20%-90%

Temperatură testare

25°C

Standard și certiﬁcări
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Ambalare
Metodă ambalare: carton de hârtie reciclabil
Greutatea ﬁnală bună (incluzând ambalajul) : 213 ± 7g

Listă produse

Magic Cube
x1

Cablu alimentare
Micro USB x1

Ghid utilizare
x1

Vă rugăm să veriﬁcaţi dacă:
Dispozitivul Magic Cube funcţionează normal, în momenul când îl porniţi;
Butonul din josul dispozitivului Magic Cube funcţionează;
Starea indicatorul este normală;
Dispozitivul Magic Cube poate ﬁ conectat la internet, după ce conﬁguraţia a realizată în întregime;
Funcţia pentru telecomanda IR este valabilă;
Nu există zgârieturi privind aspectul dispozitivului Magic Cube
Dispozitivul Magic Cube se aﬂă pe setările iniţiale din fabrică

Atenţie!
Dispozitivul se utilizează număi pentru interioare!
Utilizarea dispozitivului de către copii, trebuie făcută numai în prezenţa părinţilor!
Nu folosiţi dispozitivul în baie, sau în alte încăperi cu umiditate mare!
Vă rugăm să folosiţi alimentaţi dispozitivul, în mod corect, după cum a fost soicitat în acest ghid de instalare
Ţineţi la depărtate de surse de căldură!
Nu utilizaţi pentru echipamente medicale!
Nu dezasamblaţi sau să încercaţi să-l reparaţi de unul singur!
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