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Manual de utilizare 

Telecomandă universală 
Broadlink RM4 Mini 
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Specificaţii: 
 
Model / producător: Broadlink 
Putere Standby: <0,69W 
Alimentare: 5V 
Putere: 1A 
Infraroșu: Multidirecţional 
Distanta IR: <8m 
Frecvenţă IR: 38kHz 
Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz) 
Sisteme de operare: IOS 9/Android 4 
Dimensiuni: 48 mm × 48 mm × 43.2 mm 
Temperatura de operare: 0°C ~ +50°C 
Umiditate: 85% 
 
 
 
Dimensiuni 
 

:  
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Indicaţii tehnice: 
 
 
Status LED Indicaţie 

Clipește rapid (5 ori pe 
secundă) 

Dispozitivul este în modul Smart Setup (așteaptă să fie 
adăugat) 

Clipește intermitent Dispozitivul este în modul AP (așteaptă să fie adăugat) 

Clipește încet după care se 
oprește 

Dispozitivul este setat si adăugat la reţea 

Clipește încet continuu Setarea dispozitivul a eșuat sau este deconectat de la 
reţea 

Clipește o dată Semnalul IR a fost transmis 

 

• Reset pentru modul AP 
Când dispozitivul se află in oricare stare, ţineţi apăsat timp de 5 secunde folosind 
cheiţa până când LED-ul clipește intermitent. 
NU ţineţi apăsat mai mult de 10 secunde, altfel intră in modul Smart. 
 

• Reset pentru modul Smart 
Când dispozitivul se află in oricare stare, ţineţi apăsat timp de 10 secunde 
folosind cheiţa până când LED-ul clipește rapid intermitent. 
 
 
Depanare 
1. Nu pot adăuga dispozitivul în aplicaţie, nu știu care este problema 

Asiguraţi-vă ca sunteţi pe o reţea de internet de 2.4GHz și parola nu depășește 
32 de caractere non-speciale. Asiguraţi-vă că nu sunt prea multe dispozitive 
conectate la reţea (nu mai multe de 15 telefoane, tablete, laptopuri, etc) 
 
 



 

  
 www.case-smart.ro  contact@case-mart.ro  0756 785 710 

 

 
4 

 

2. Nu găsesc dispozitivul în Alexa sau Google Home. Cum fac acest lucru? 
Alexa sau Google Home vor recunoaște dispozitivele IR, nu telecomanda în 
sine. 
Asiguraţi-vă că dispozitivele pot fi controlate din telecomandă înainte să le 
adăugaţi în Alexa sau Google Home 
 

3. Cum pot folosi senzorul de temperatură și umiditate? 
Dacă aţi achiziţionat și senzorul de temperatură și umiditate, acestea se vor 
afișa automat imediat ce adăugaţi telecomanda. 
 
Important! 

• Alegeţi un adaptor potrivit cu alimentare de 5V DC 1A 
• Se folosește doar în interior în mediu uscat 

• A se păstra spaţii între dispozitive 
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Ghid de instalare 

Telecomandă universală 
Broadlink RM4 Mini 

 

• Pasul 1 – De ce avem nevoie? 
- De o tabletă sau un telefon cu sistem de operare iOS 9/Android 4.1 
- De o reţea de 2.4GHz cu conexiune la internet 
- Alimentaţi dispozitivul și asiguraţi-vă ca indicatorul clipește intermitent  

• Pasul 2 – Descărcaţi aplicaţia 

• Pasul 3 – Conectaţi-vă la contul Broadlink 
- Pentru a vă conecta trebuie să introduceţi credenţialele. Dacă nu aveţi un 

cont trebuie sa vă creaţi unul sau vă puteţi conecta cu contul Google. 

• Pasul 4 - Adăugaţi dispozitivul in aplicaţie 
- Apăsaţi „+” in colţul din dreapta sus și selectaţi „Adăugare dispozitiv” 
- Selectaţi „Da” pentru a merge mai departe 
- Aplicaţia va începe să scaneze reţeaua (1 min) 

• Pasul 5 – Conectaţi-vă la reţea 

• Pasul 6 – Adăugaţi dispozitive IR 
- Selectaţi „Adăugare dispozitiv” iar apoi selectaţi categoria (ex: TV) 
- Dacă nu găsiţi dispozitivul, apăsaţi „Nu găsesc brandul, învaţă telecomanda 

imediat” 

• Pasul 7 – Copiere cod IR 
- Alegeţi o cameră pentru dispozitiv si adăugaţi un nume 
- Apăsaţi „Folosește dispozitiv” apoi apăsaţi butonul care doriţi să îl învăţaţi 
- Repetaţi procesul cu celelalte comenzi 

• Pasul 8 – Alexa și Google Home 

- În Alexa apăsaţi „º” și selectaţi „Skills and Games”. Apăsaţi lupa și căutaţi 
Broadlink 

- În Google Home, apăsaţi + și selectaţi „Adăugare dispozitiv”. Apăsaţi 
„Compatibil cu Google” apoi căutaţi și permiteţi Broadlink 


