
OBestCon 

Универсално дистанционно
RM4C pro 

( a I mybestcon ) 
support: www.mybestcon.com/ sup port 

e-mail: support@mybestcon.com

I Общ преглед

След отваряне на опаковката, моля проверете съдържанието, както е показано по-долу

RM4C pro 
Размер: 45.7 x 45.7 x 50.7 мм
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USB кабел
Дължина: 1000±50

LED индикатор 

Захранване 
(Micro USB)

Нулиращ бутон 
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Монтажна дъска 
Размер: 28.5 x 28.5 x 5мм
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I Индикации

Статус Индикации
Мига бързо
(5 пъти/сек) 

Устройството е в режим на
интелигентна конфигурация (чака да
бъде добавено).

Мига бързо и изгасва
Устройството е в режим на
конфигурация на AP (чака да бъде добавено) 

Мига бавно и изгасва
Устройството се конфигурира и
след това се добавя към мрежата.

Мига бавно
продължително

Устройството не се свързва
с мрежата

Светва веднъж IR/ RF сигнал е изпратен

· Нулиране за AP конфигурация
Натиснете и задръжте бутона за нулиране (включване /изключване) в продължение на 6 
секунди, докато светодиодът мига бързо и изключва
НЕ задържайте повече от 10 секунди, в противен случай ще преминете в режим на 
интелигентна конфигурация.

• Нулиране за интелигентна конфигурация
При всякакви условия натиснете и задръжте бутона за нулиране в продължение на 
10 секунди, докато светодиодът мига бързо

I Отстраняване на неизправности

1. Не мога да добавя устройството в AP, не знам какъв е проблемът?
Уверете се, че вашата Wi-Fi мрежа е 2.4GHz и паролата съдържа не
повече от 32 неспециални знака. Уверете се, че в мрежата няма твърде
много устройства (обикновено не повече от 15, включително телефони.
Подложки, лаптопи ...).

2. Опитах да обуча код но винаги не успява. Какво да направя? 

•

•

Моля, обърнете се към инструкцията, преди да се научите да идентифицирате типа
на вашето физическо дистанционно управление и да направите правилен избор.
По време на IR обучението трябва да натиснете кратко бутона на вашето физическо
дистанционно управление, докато по време на RF обучението трябва да натиснете
дълго бутона.

3.Не мога да намеря устройството в приложението Alexa и Google Home. Какво да направя?

•

•

Alexa и Google Home ще разпознаят под-устройствата (IR и RF устройства), а не
универсалното дистанционно управление.
Уверете се, че IR и RF устройствата могат да бъдат контролирани от външни мрежи в
приложението BroadLink, преди да откриете в Alexa и Google Home.

I Важни бележки  

• Моля, изберете подходящия адаптер, чиято изходна мощност е 5V DC 1 A.
• Само за използване на закрито в суха среда.
• Пазете свободно място с устройството. Smarthome-bg.com




