
Multifunkciós kapcsoló telepítési utasítás 

Termék bemutatása 
Az orvibo multifunkciós Zigbee eszköze Zigbee központtal kommunikál és egyszerűen vezérelhetők 

vele a különböző eszközök az applikáción keresztül. A kapcsolóra függöny-, redőnymotort, kapu és 
garázskapu motort, nagyobb motorokat, valamint reléként elektromos szelepeket, világítást, és még sok 
mást lehet kötni. 

 

Termék tulajdonságok 
Három funkció: alacsony feszültség, magas feszültség, relé. 
A Zigbee HC protokollt használva nincs szükség feltanításra, egyszerű használat. 
Együttműködik a Zigbee hálózaton lévő eszközökkel a Zigbee központon keresztül, egyszerűen 
jelenetbe illeszthető. 
Áramkimaradás esetén megmaradnak a beállítások, nem kell emiatt a hálózatra újra csatlakoztatni. 
Az összes Zigbee eszköz jeltovábbítóként is működik, így növeli a biztonságos hálózat hatótávolságát 
és megbízhatóságát. 
A termék otthoni, irodai alkalmazásra ill. kórházakban, hotelekben is használható. 

Termék paraméterek 
 Modell:    RL804QZB 
 Méret:   70*70*23mm(H*SZ*M) 
 Tápfeszültség:     AC100V-240V 
 Áram:      maximum áram 5A 
 Készenléti fogyasztás:   <0.3W 

Infravörös frekvencia:   38KHz 
Vezeték nélküli frekvencia:    2.4GHz 

 Átviteli teljesítmény:   20dBm/3.3V-38mA 
Vezeték nélküli érzékenység:  <-90dBm 
Kommunikációs protokoll:   Zigbee HA 
Hálózati mód:    Zigbee hálózat 

 Titkosítás:  AES-128-bit kulcs, dinamikus 
 Distance:  A használt eszközök számától, elhelyezésétől függően 

Környezeti feltátelek, hőmérséklet:   -20～60℃ páratartalom: Max 80% 



A csomag tartalma 
Zigbee Multifunkciós vezérlő: 1 db 
Csavar és gumi alátét: 2 db 
Felhasználói útmutató: 1 db 
Kis teljesítményű kábelek: 2 db 
Eladás utáni szolgáltatások (kártya): 1 db 

Szükséges feltételek 
A kapcsoló számára fenntartott (fázis-nulla) kábel 110-240V 

 
Javasolt szerszámok 

“+” csavarhúzó 
“-“ csavarhúzó 
Kábel krimpelő 
Érvég hüvely 
Fázisceruza 
Csípőfogó 

Működési módok leírása 
Kérjük válassza ki a működési módot a telepítés előtt. 
1-es kapcsoló: a kapcsoló magasfeszültség módban van. 
2-es kapcsoló: a kapcsoló kisfeszültség módban van. 
3-as kapcsoló: a kapcsoló relé módban van. 

 

  



Telepítés lépései 
1, Hagyjunk kb. 60 cm kábelt a tápfeszültségnek. 
2, Csupaszítsuk meg a kábelvégeket kb. 5-5 mm-res hosszon. 
3, Ne maradjon csupasz kábelrész szabadon a kapcsolóba kötés után. 
4, Fixáljuk csavarhúzóval a kábelvégeket az alábbi, kívánt bekötési mód szerinti helyekre. 
6, Fixáljuk a kapcsolódobozt a falon a csavarhúzó segítségével. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a 
jelzőfény látható a rögzítés után. 

 

Bekötési módok (“—“ kábel bekötés)  
1, Magasfeszültségű motor: 
1-es kapcsoló be, 
fázis-- 8, rövidre 2,4,8, motor előre--- 1, motor hátra --3, a  motor és a tápfesz nulla közösen a 7-es portba. 

 

  



2, Kisfeszültségű motor: 
2-es kapcsoló be, 
fázis---8, nulla---7, rövidre 2, 4, 6; motor előre—1, motor hátra –3, motor stop ---5 

 

3, Relé mód:  
3-as kapcsoló be, 
fázis ---8; nulla---7 
Az első terhelés bekötése: bemenet --- 1, kimenet---2. 
A második terhelés bekötése: bemenet --- 3, kimenet---4. 
A harmadik terhelés bekötése: bemenet --- 5, kimenet---6. 
 

 

  



Szoftver beállítás, hibakeresés 
1. Nyissa meg a kliens szoftvert (Pl.: Home Mate), a jobb felső sarokban válassza a "+"-t, majd 

válassza ki a multifunkciós kapcsolót (multi-function control box). 
2. Várja meg amíg a szoftver hozzáadja az eszközt. 
3. Ha van még hozzáadandó eszköze, a szoftver felajánlja a következő eszköz hozzáadását. 

Folytassa a hozzáadást az utolsó eszközig. 
4. Válassza a központhoz tartozó összes eszköz lehetőséget, majd válassza ki a multifunkciós 

kapcsolót. Szerkessze az eszköz nevét, adja hozzá a megfelelő helységekhez. 
5. Ha nem tudja melyik eszközt látja a szoftverben, válassza a "do not know where the device is" 

lehetőséget. Működtesse az eszközt, majd nevezze el célszerűen. (pl helységnév + funkció). 
Ellenőrzés 

1, A kapcsolódoboz megfelelően fel van szerelve, a falhoz tökéletesen rögzítve van, nem mozog. 
2, A bekötések tökéletesek, nem látszik ki csupaszított kábelrész. 
3, A Home Mate alkalmazás megfelelően működik, vezérli az összes beállított eszközt, a visszajelzés 
működik és a visszajelzés a parancs kiadásától számítva nem érkezik később mint 2 másodperc.  


