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Használati Útmutató 
ORBIVO 

AllonePro 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta az ORVIBO Allone Pro-t. Az 

ORVIBO AllonePro egy okos rádió frekvencia szabályzó, 

amely több különböző szabvánnyal és modulációval is 

kompatibilis. Támogatja a távirányítású infravörös alapon 

működő otthoni készülékeket. Így a hagyományos otthoni 

készülékeik is okosak lehessenek. 

A doboz tartalma 

- Allone Pro 1x 

- Mikro USB kábel 1x 

- Sablon matrica 1x 

- Műanyag tipli 3x 

- Csavar felszereléshez 3x 

- Használati útmutató 1x 

Mi kell a használatba helyezéshez? 

1. Egy működő WiFi router; 

2. Android, vagy iOS operációs rendszerrel működő készülékek. 
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Az AllonePro beszerelése (opcionális) 
 
Az eszközt falra vagy asztalra lehet szerelni. 
 
1. Az AllonePro-nak lehetőleg a ház közepén kéne lennie, a 

minél jobb RF (Rádió Frekvencia) jel kibocsátás 

érdekében. 

 

 

 

Mielőtt aktiválná az IR (infravörös működésű) távirányítót, győződjön 
meg róla, hogy nincs több mint 7 méter a távirányítóandó és az  

AllonePro készülék között, bármiféle takarás nélkül. 
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2. A beüzemelés helyszíne ne legyen messzebb, mint egy 

méter valamilyen áramforrástól/konnektortól (AC 5V, DC 

220 V). 

Falra szerelés: 

1. Tegye a sablon matricát (1) oda, ahova fel szeretné szerelni 
az AllonePro-t. 

2. Rögzítse a csavarokat (2) oda, ahova a matrica mutatja. 

3. Helyezze irányba az AllonePro-t (1) a hátsó csavarnyílásain 
keresztül a csavarokkal. 

4. Kicsit csavarja el az AllonePro-t óra mutató 

mozgásával megegyező irányba, és 

bizonyosodjon meg arról, hogy rendesen 

rögzítve van. 

5. Gratulálunk, élvezze az ön AllonePro-ját. 
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Asztali installáció 

Kezdeti beállítások 

Kapcsolódjon a HomeMate alkalmazáshoz 

1. Dugja be az AllonePro-t egy konnektorba, hogy áramot kapjon. 
 

 
 

2. Szkennelje be a következő QR kódot az alkalmazás 
letöltéséhez, vagy töltse le az App Store-ban/Google 
Play-ben a HomeMate ingyenes alkalmazást. 
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3. Jelentkezzen be a HomMate-ba majd kattintson a 

„+” jelre a jobb felső sarokban, ahhoz, hogy hozzá 

tudja adni az AllonePro-t a készülék listához lépésről 

lépésre. Ha a 2.-es lépést használja (QR kód 

szkennelése), akkor automatikusan hozzá fog adódni 

a készülék. 
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LED kijelzők 

 

 

 
 

 

Státusz Magyarázat 

Pirosan világít Nem tud kapcsolódni a 
routerhez, gyári 
beállítások 

Gyorsan, pirosan villog Konfigurációs beállítás szükséges 

Lassan, pirosan villog Kapcsolódik a szerverhez 

Kéken világít Működik 

Egyszer megvillan kéken Éppen IR vagy RF távirányító jelet 
küld 
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A gyári beállítások visszaállítása 

Hosszan nyomja le a készülék tetején található gombot legalább 6 
másodpercig, amíg el nem 

kezd pirosan villogni. 
 
 

 
 

*Hogyan szakítsuk félbe a gyári beállítások visszaállítását? 

*Húzza ki a konnektorból a készüléket, amikor az pirosan villog, 

majd helyezze újra áram alá miután a készülék már nem világít. 

*Ha HomeMate felhasználót, vagy routert szeretne cserélni, 

kérjük állítsa vissza a gyári beállításokat, majd adja hozzá a 

készüléket a korábban leírtak alapján (Kezdeti beállítások). 
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Specifikáció, a készülék tulajdonságai 

 
Modell: VS20RB-1VO 
 
Méret: 110*31 mm 
 
A ház anyaga: PC/ABS/Nickel acél Maximum tömeg: 185 +/- 3  

Standard rádió jel: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

Rádió frekvencia: RF 433.92 MHz 
 
Moduláció típusa: OOK/2FSK/2GFSK/GMSK Infravörös frekvencia: 20-

60 KHz 

Működési hőmérséklet: -20 – 55 °C 
 
Áram bemenet: 5V = 1A  

Mikro USB csatlakozóval Normál áram felhasználás: <0.5 W 
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