
Smart Home

Okos
redőnyvezérlő

kezelési útmutató

Bevezetés
Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét 
választotta.
Az AMIKO okos redőnyvezérlő Zigbee 
technológiával működik és redőnyvezérlő 
motorokhoz tervezték. 
A vezérlőt AMIKO Smart HUB-bal kell párosítani 
a Zigbee hálózathoz való csatlakozás érdeké-
ben. A párosítást követően az AMIKO HOME 
mobil applikációval egyszerűen vezérelheti 
motoros függönyét vagy redőnyét. 
Ellenőrizheti, hogy nyitott vagy elhúzott 
állapotban vannak-e és távolról mozgathatja 
őket.

Műszaki adatok Fontos
1. A készülék vezeték nélkül kommunikál 
(Zigbee), ne helyezze fém dobozba, mivel az 
árnyékolja a jelet.

2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~ 
+55°C; Páratartalom < 95%RH.

3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, 
gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy 
egyéb szélsőséges környezetben.

4.  A telepítési hely legyen hótól és esőtől 
védett. A környezet ne legyen gázokkal vagy 
porral telített, mivel ezek korrodálhatják a fém 
alkotóelemeket, tönkretehetik a szigeteléseket, 
ami robbanás veszélyes lehet.

Funkció
Áramellátás
Készenléti állapot
Terhelési teljesítmény
Működési frekvencia
Sugárzási teljesítmény
Protokoll
Adatátviteli távolság
Hálózati távolság
Vételi érzékenység
Működési hőmérséklet
Méretek

Specifikáció
110-230VAV
<0.5W
800W (ellenállásos terhelés)
2405-2480MHz
20dBm
ZigBee HA
200m
120m
-101dBm
-10℃~+70℃
86mm*86mm*36mm

Telepítés
Bekötés - kérjük kövesse a fázis és nulla 
bekötéseket az alábbi ábra szerint.

6. Távvezérlés: a redőnyvezérlőhöz csatlakozta-
tott eszközt innentől egyszerűen vezérelheti az 
AMIKO HOME mobil alkalmazás segítségével. 

7. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva a reset 
gombot kb. 5 másodpercig. Ezután a jelzőfény 
2-3 másodpercig villog, majd időnként felvillan. 
Ezután a kapcsoló visszaáll a gyári alapbeállításokra.

Üzembehelyezés
1. A készüléket AMIKO Smart HUB-al kell 
párosítani.

2. Távolítsa el a vezérlő üveg fedelét, ott talál 
egy kis fekete gombot (reset). 

3. Tartsa nyomva a reset gombot 3-5 mp-ig. 

4. Nyomja meg az OK gombot a Smart HUB-on 
a párosításhoz, az eszközök automatikusan 
megtalálják egymást. 

5. Párosítás után az applikáció Eszközkezelőjé-
ben megjelenik a redőnyvezérlő. 

Jótállás
A készülékre egy év jótállást vállalunk. A nem 
megfelelő használatból eredő meghibá-
sodásokra a jótállás nem terjed ki. Az alábbi 
esetekben a jótállás érvényét veszti: 

a. A készüléket nem kijelölt szervizben javították 
vagy bontották szét. 
b. Árvíz, tűz, villámcsapás vagy más természeti 
eredetű kár. 
c. Összenyomás, eláztatás, magas páratartalom, 
vagy más nem természeti eredetű rongálás.
d.  A terméket nem a kezelési útmutatóban 
leírtak szerint használták.
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