
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сканирайте QR кода на пакета, за да изтеглите и инсталирате APR 
или посетете http://upgrade.broadlink.com.cn/getapp/ от уеб 
браузъра на телефона, за да изтеглите APP ръчно. 
 
 

. Свържете захранването и включете RM mini 3 в режим на 
конфигурация (индикаторът мига бързо). 
. Моля, изберете подходящия адаптер, чието изходно напрежение 
е 5V DC и> 500mA за RM mini 3. 
. Моля, поставете устройството на открито място. Моля, насочете 
устройството за дистанционно управление към горната част на 
устройството по време на ученето и ви препоръчваме 
разстоянието от устройството до дистанционното да е по-малко от 
1м.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Ако конфигурацията не е успешна, моля, нулирайте устройството 
и преконфигурирайте.  
. Рестартирайте устройството: Натиснете дълго бутона за нулиране 
с тънка игла за повече от 5 секунди, докато индикаторът мига бързо. 

 

New device добавяне на ново устройство; 
Local Connect устройството е свързано със телефона чрез Wi-Fi; 

Remote Control устройството е включено и може да бъде контролирано; 
Offline Device устройството е изключено и не може да бъде 
контролирано. Моля проверете връзката с мрежата. 

Съдържание на пакета
След отваряне на опаковката, моля, проверете 
съдържанието по-долу 

Добавяне на устройство
  

во

■  Инструкция за LED индикатора 
•  Синият индикатор мига бързо: 

Изчакване на конфигурация (устройството е в фабрично 
състояние или е нулирано). При това състояние можете да 
изберете "Добавяне на устройство" в APP и това ви насочва да 
завършите конфигурацията. 

•  Синият индикатор мига бавно: 
Мрежата не работи, захранването е спирано и е в процес на 
стартиране, или по време на процеса на конфигуриране. 

•  Бял индикатор мига веднъж: 
Предавателен инфрачервен сигнал (възниква при изучаване 
на инфрачервените кодове или контролния уред). 

■  Забележка: 
•  Не използвайте знаци, които не са ASCII, в името или 

паролата за Wi-Fi. Това може да доведе до повреда в 
конфигурацията. Устройството поддържа Wi-Fi само на 2.4G 
802.11 b / g / n. 

. Моля, поставете устройството на открито място. Моля, насочете 
дистанцията към горната част на устройството по време на 
обучение и ви препоръчваме разстоянието да е по-малко от 
1м. 

. Моля, конфигурирайте устройството според ръководството за 
потребителя. Ако срещнете проблеми, моля, свържете се с 
нашите оторизирани дистрибутори или нашия екип за 
поддръжка. 

. Всички технически детайли са обект на действителното 
представяне на продукта. 

Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd. 
Address: Room 106, No.611 Jianghong Road, Binjiang District, 
Hangzhou, Zhejiang, China( 310052) 

RM mini 3 

Моля, въведете 
марката на 
устройството или 
кода на панела, за да 
извършите търсене. 
 
 
 
Дистанционно 
управление на 
панела
 

USB кабел 
 

Ръководство за 
употреба 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзад 

Ресет Бутон 
Вход за 
захранване 
(Mirco USB) 

LED индикатор 

Отпред

 

© Натиснете, за да добавите дистанционното управление;  

© Натиснете за да добавите сцена; 

© Натиснете за да добавите устройство; 

© Натиснете за да видите добавените устройства. 

 

 

1.Включете захранването 

Режим на конфигурация 
Индикаторът мига бързо 
около 2-3 пъти / секунда 

2. Свържете мобилният си 

телефон с Wi-Fi мрежата  

3. Отворете APP

Wi-Fi SSID към който 
вашият телефон е свързан 

Въведете паролата за Wi-Fi мрежата


