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Întrerupător inteligent wireless - T16W1ZW-1TO
Manual de utilizare

Descrierea produsului

Întrerupătorul ORVIBO ZigBee EU ON / OFF este un comutator inteligent wireless ZigBee. Poate să 

interacţioneze cu alte dispozitive ZigBee prin conectarea la ZigBee Hub prin reţeaua Zigbee.

Puteţi stinge și aprinde ușor luminile dvs., printr-o simplă apăsare direct de pe aplicaţia HomeMate 

de pe telefonul dvs. inteligent sau de pe tableta dvs.

Caracteristici

Scopul aplicaţiei

Control de la distanţă: Puteţi închide și deschide luminile, și să monitorizaţi instantaneu starea 

întrerupătorului prin aplicaţia HomeMate, oriunde aţi fi, atâta timp cât este conectat la reţea Wi-Fi.

Controlul aplicaţiei: Porniţi / opriţi luminile prin intermediul aplicaţiei HomeMate.

Lucrând cu dispozitivul ORVIBO Mini Hub împreună cu aplicaţia HomeMate, este ușor de realizat

propriul stil de casă inteligentă!

Întrerupătorul inteligent ORVIBO (cu 1,2 sau 3 butoane) se poate aplica pentru locuinţe, birouri și hoteluri!



Instrucţiuni

1. Instalaţi aplicaţia

Metoda 1: Scanaţi codul QR pentru a instala aplicaţia HomeMate.

Metoda 2: Căutaţi “HomeMate” in AppStore sau pe Google Play, pentru a o instala:

Puterea maximă nu depășește 2300 w, iar circuitul maxim nu este mai mare de 10A,  în caz contrar, 

supraîncălzirea poate cauza incendii!

Nu utilizaţi în locuri umede, cum ar  baia!

Atenţie:
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Indicator status
Indicatorul Deschis (Power On)    Indicatorul Închis (Power Off)

Stins / Închis

Albastru

LED-ul albastru clipește rapid

Stins / Închis

Stins / Închis

Stins / Închis

Putere sarcină

Închidere sarcină

Nu conectaţi la hub-ul

inteligent

Conectare la hub-ul inteligent

Conectare reușită

LED-ul albastru clipește încet

LED-ul albastru clipește încet, după care

se stinge

Stins / Închis

Stins / Închis

Detalii tehnice

Informaţii fizice:

Mărime

Greutate netă

Culoare

Material carcasă

86 * 86 * 36 mm

Înterupător inteligent : 87.5 g;   Întrerupător cu variator: 83.9 g

Alb

Ignifug PC
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Condiţii de mediu

Temperatură operare

Umiditate operare

Temperatura depozitare

Umiditate operare

-20° ~ 55°C

≤80%

-40° ~ 70 °C

20%-90%

Vă rugăm să verificaţi dacă:

Listă produse

Ghid utilizare
x1

Șuruburi
x2

Întrerupător inteligent Orvibo
x1

Întrerupătorul poate porni în mod normal după alimentare cu curent electric;

Butonul din partea frontală a întrerupătorului poate fi apăsat;

Starea indicatorului este normală;

Întrerupătorul poate fi conectat la internet după finalizarea configurării;

Întrerupătorul poate funcţiona normal cu alte dispozitive;

Carcasa întrerupătorului nu este zgâriată;

Comutatorul este pe modul iniţial din fabrică.

Informaţii energie electrică

Întrerupător inteligent

Întrerupător cu variator

Votaj

Curent

Voltaj

Sarcină

230 VAC, 50 Hz

6A

230 VAC, 50 Hz

300W

Informaţii Radio

Protocol comunicare

Standard Radio

Frecvenţă Radio

Putere transmisie

ZigBee HA

IEEE 802.15.4

2.4 Ghz

<4.5 dBm
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