
Короткий посібник користувача
ORVIBO WiFi Remote Control Magic 
Cube CT10W-B1V0

Дякуємо за вибір ORVIBO Magic Cube.
ORVIBO Magic Cube – це Wi-Fi-пульт, що поєднує 
майже всі функції пультів, таких як телевізій-
ні пульти, пульти управління кондиціонером, 
електричні вентилятори та інші. Це міст між 
сигналом Wi-Fi та інфрачервоним сигналом, так 
що ви можете керувати ІЧ-побутовою технікою 
за допомогою вашого смартфону одним натис-
ком кнопки.

Він працює з іншими розумними пристроями 
ORVIBO для створення інтелектуальної систе-
ми будинку, для досягнення таких функцій, як 
контроль сцен, з’єднання пристроїв, контроль 
безпеки в приміщенні тощо,  щоб забезпечити 
користувачам розумний та зручний спосіб 
життя. Orvibo дозволяє легко контролювати ваш 
будинок з будь-якого місця одним дотиком - 
просто завантажте безкоштовний додаток Orvibo 
HomeMate.

Що в коробці:

ORVIBO Magic Cube x1
Кабель живлення Micro USB x1
Поради щодо розміщення:
Покладіть його на стіл або стіл без притулку.
Вітальня:

Спальня:

Увага! Цей продукт має гострі краї і кути, тримай-
те його подалі від дітей.

Щоб почати, вам знадобиться:
1. Один пристрій з ОС Android або iOS.
2. Блок живлення USB 5 В з вихідним струмом ≥ 1 А.
Увімкніть Magic Cube з адаптером живлення 
від 5 Вт. 

Проскануйте цей QR-код, завантажте та 
встановіть програму «Homemate» з App 
Store або Google Play. 

Якщо потрібно – створіть свій обліковий запис. 
Примітка: Підтримка Android версії 4.0 (або пізні-
шої) або iOS версії 8.0 (або пізнішої). 
Підключення до програми HomeMate 
Крок 1. 
Після першого увімкнення живлення ваш пристрій 
працюватиме в режимі пошуку концентратора ав-
томатично.
Крок 2.
Увійдіть у програму HomeMate, потім натисніть «+» 
у верхньому правому куті, щоб покроково додати 
ORVIBO Magic Cube до списку пристроїв. 



Світловий індикатор:

Відновити заводські налаштування
Натисніть і утримуйте верхню частину Magic Cube, 
доки червоний індикатор почне блимати.

Після скидання пристрій можна налаштувати на 
новий маршрутизатор, або на
ще один обліковий запис HomeMate.

Технічна специфікація пульту керування 
Orvibo Magic Cube:

Потрібна допомога? 
Будь ласка, перейдіть на 
http://www.orvibo.com/ до розділу «Support».

Шановний покупцю!
Дякуємо вам за придбання продукції Fibaro і висловлю-
ємо впевненість, що її використання принесе вам лише 
задоволення. Гарантійний термін починається з дати 
придбання цього продукту першим кінцевим спожива-
чем. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за 
наявності належним чином заповненого гарантійного 
талону з печаткою та підписом продавця, в якому чітко 
вказано серійний номер і модель продукту, наймену-
вання та адресу продавця.
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Талон №1

  Дата звернення 

  Причина

  Дата виконання

  Продавець

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

Ім’я: Пульт керування ORVIBO 
Magic Cube

Номер моделі: CT10W-B1V0

Бездротовий зв’язок: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 МГц

Живлення: 5В постійного струму, 1А з 
MicroUSB

Інфрачервона частота: 20 ~ 60 КГц 

Споживана потужність
в режимі очікування: < 0.5 Вт

Робоча температура: -20°С до 55°С

Розміри: 53 x 53 x 54 мм

Вага: 102г +- 3г
Назва

Місце для 
печатки 

торговельної 
організації

Цим надаю згоду на доведення до мене 
інформації про продукцію за допомогою 
засобів дистанційного зв’язку, зокрема, 
мережі Інтернет. З умовами гарантійного обслуговування 
ознайомлений, претензій не маю. Продукт отримано в 
робочому стані, без пошкоджень та в повному комплекті.

Серійний номер

Дата продажу

Продавець

Підпис клієнта

Термін гарантійного 
обслуговування
складає          місяців
з дня продажу.

Статус Опис

Суцільне
червоне світло

Неможливо підключитися 
до маршрутизатора, за 
умовчанням

Швидко блимаючий 
червоний Режим конфігурації

Повільно блимаючий 
червоний Підключення до сервера

Суцільне синє світло Нормальний робочий стан

Одноразово блимающий 
синій

Надіслати IR-код одно-
разово

Суцільне фіолетове світло Режим вивчення IR-коду


