
Telecomandă IR prin protocol 
ZigBee – Orvibo

Manual de utilizare

 Departament vânzări: 0756 785 710contact@case-smart.rowww.case-smart.ro



Îmbunătăţește-ţi stilul de viaţă de acum înainte!
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                 Controlerul multifuncţional ZigBee este o telecomandă IR 

inteligentă, controlând diverse dispozitive. Prin intermediul telecomenzii, 

utilizatorii pot controla de la distanţă diferite tipuri de aparate IR prin

aplicaţia de telefon. Funcţionează cu alte dispozitive inteligente ORVIBO.

 

Pachetul conţine:

1 x Controlerul multifuncţional ZigBee

1 x Terminal de conectare

3 x Șuruburi de montare

3 x Șuruburi de expansiune plastic

1 x Sticker (autocolant) de aliniere

1 x Manual de utilizare



Veţi avea nevoie de:
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1. Un hub ZigBee sau o unitate de control

1. Un dispozitiv Android sau iOS

Mod de instalare:

Acest dispozitiv poate fi montat pe tavan sau pe perete.
Alegeţi locaţia potrivită pentru a-l instala.
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1. Înainte de a activa telecomanda IR, asiguraţi-vă că distanţa liniară 
dintre aparatul de acasă IR și locaţia de instalare nu este mai mare 
de 7 metri.

Notă!

2. Locul de instalare trebuie să fie aproape de sursa de alimentare 
(AC 5V sau DC 220V).

Sufragerie
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Ghid de instalare:

Nul
Fază

Montare pe pereteMontare pe tavan

Terminal de conectare

Controler multifuncţional ZigBee

Șuruburi de expansiune plastic

Șuruburi de montare

Sticker (autocolant) de aliniere
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Atenţie! Instalarea trebuie realizată de o persoană autorizată!

Asiguraţi-vă că alimentarea este oprită înainte de instalare!

1. Puneţi autocolantul de aliniere        în locul în care doriţi 
să montaţi dispozitivul.

2. Fixaţi şuruburile de montare        pe autocolantul de aliniere.

3. Utilizaţi terminalul de conectare        pentru a conecta dispozitivul
la sursa de alimentare.

4. Aliniaţi orificiile de montare din spate ale controlerului
multifuncţional        cu şuruburile de montare, apoi apăsaţi-l.

5. Rotiţi dispozitivul în sensul acelor de ceasornic și asiguraţi-vă 
că este bine fixat.

6. Felicitări! Bucuraţi-vă de dispozitivul dvs.

5
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1
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Începeţi să îl utilizaţi:

Lumina roșie clipește încet

Pasul 1:
Conectaţi dispozitivul la o sursă de alimentare.

Pasul 2:
Scanaţi codul QR, descărcaţi și instalaţi aplicaţia .ORVIBO Home
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Pasul 3:

Autentificaţi-vă în aplicaţie, apoi apăsaţi butonul ”+” pentru a căuta și 
adăuga controlerul multifuncţional ZigBee.
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Indicator lumină

Indicatori LED:

Status Descriere

Off Mod de lucru normal

Lumina roșie clipește încet
Conectare la server; Modul de învăţare;

Căutarea dispozitivului; Resetarea modului

Lumina roșie clipește o dată

Lumina roșie clipește rapid

Transmite semnal IR,
comandă de control de la distanţă

Deconectare de la reţeaua ZigBee
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Reveniţi la setările din fabrică:

              Apăsaţi scurt de 4 ori pe butonul de sus al dispozitivului, apoi

apăsaţi rapid a 5-a oară timp de peste 5 secunde până când 

indicatorul roşu clipeşte rapid. Acum reţeaua ZigBee este resetată.

Apăsaţi apoi o dată  scurt butonul de sus, dispozitivul se va conecta

la reţeaua nouă.
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Specificaţii:

Model: CT20Z-B1GO

Dimensiune: ф110 * 31 mm

Material: PC / ABS

Greutate netă: 96 ± 3 gr.

Protocol wireless: ZigBee HA

Criptare: AES - 128

Frecvenţă wireless: 2.4 GHz

Canal wireless: 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25

Frecvenţă IR: 38KHz

Temperatura de lucru: -20 ~ 55 °C

Umiditate de lucru: <95% (fără condens)

Intrare de alimentare: 100-240 ~ 0.2A, 50 / 60Hz
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