SMART IR-CLONER
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Para funcionar o aplicativo no SmartPhone é necessário
ter no local um roteador e a central Smart Home.

Este dispositivo Clona e reproduz qualquer comando do Controle Remoto IR da
casa, levando todos eles para a tela do seu SmartPhone.
Um dos principais diferenciais deste produto é o fato de ele permitir uma
configuração rápida e intuitiva, permitindo ao próprio usuário configurar e
utilizar todos os comandos infravermelho na tela do seu Smartphone
eliminando assim uma variedade de controles remoto.
Este Dispositivo Clona até 20 comandos do controle remoto.
Funciona também como repetidor de sinal para outros sensores e dispositivos
fora de alcance da central.
Supervisionado e controlado através do aplicativo Vetti SmartHome.
Alcance RF: 100mts em áreas livres (até de 30mts com paredes)

Botão Reset
LED Indicador de
Transmissão e recepção

Leitor Infra-vermelho
Entrada para Plug P2

LED IR
Tomada

Plug P2

CADASTRANDO NA CENTRAL SMART HOME
Dica Importante:
s
P/ atrá

Resete o módulo sirene, pressionando seu botão por
10 segundos antes de cadastrar na Central Smart
Passo 1: Abra a Central Smart

Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a
tampa da central, mantenha ligada e desarmada.

Passo 2: Pressione o Botão Gravar
Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da
Central. Todos os LEDS irão piscar.
A Central estará preparada para receber os novos
dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)

Passo 3: Ativando um Dispositivo

Com o IR CLONER já conectado na tomada
- Aproxime a central numa distancia de 30cm;
- Pressione o botão localizado no plug.
A central irá emitir um BIP informando que o dispositivo
foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente
o botão GRAVAR na placa da central

GRAVAR

CLONANDO CONTROLES IR (TV, RADIO, AR CONDICIONADO)
Clonando Comandos
Após cadastrar o IR-Cloner na central SmartHome, ele estará preparado para clonar ate 20
comando de um controle remoto.
Abra o Aplicativo SmartHome, entre na opção de AUTOMAÇÃO e clique em IR-Cloner.
As teclas estarão desabilitadas, ou seja, indicando que não possui nenhum comando
cadastrado .

Passo 1:
Ligue o IR-Cloner em uma tomada.
Pressione no Aplicativo a tecla que deseja gravar o
comando do controle remoto, irá aparecer uma
mensagem com 3 opções:
CLONAR , EDITAR e EXCLUIR.
Clique em CLONAR.

Passo 2:
Ao apertar o botão Clonar o LED indicador do IR-Cloner irá começar a piscar vermelho,
aguardando o sinal de um comando do controle remoto.
Posicione o controle remoto ao lado do IR-Cloner e aperte a o botão que deseja clonar.
O LED do IR CLONER irá acender AZUL, confirmando que recebeu o comando do controle
OBS: O Controle remoto tem que ser apontado para o LEITOR INFRA-VERMELHO.
Leitor Infra-vermelho

Passo 3:

Cadastrando um controle 8T

Após clonar o comando do controle, clique
em OK na mensagem que apareceu no
aplicativo. O comando do controle foi
clonado com sucesso.

Se cadastrar um Smart Controle 8T no Plug
IR Cloner, ele irá assumir as funções dos 8
primeiros botões que foram configurados
no APP.
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Passo 4:
Pressione o botão que acabou de
configurar e clique em EDITAR

Passo 1:

Pressione o botão do
Plug por 3segundos.

Passo 2:
Em Editar, é possível identificar a tecla
com um nome e uma cor

Aperte qualquer botão
do controle remoto.

Agora você pode usar as funções clonadas
no Aplicativo também no controle 8T

Funcionamento do Botão do Plug
1 toque: Envia um sinal para a central
Toque por 3 segundos: Permite gravar um controle 8T no plug
Toque por 10 segundos: Responsável por resetar / limpar todos os
comandas cadastrados na memória do IR-Cloner.

Obs: essa função fica ativada apenas no 1º minuto após ligar
o módulo na fonte. Caso tenha a necessidade dessa função,
será preciso desligar e ligar o módulo da fonte.

Smart IR-Cloner:
Bivolt (127 / 220V);
Sistema Vetti Smart Code;
Corrente de consumo: 40 mA;
Corrente máxima de chaveamento: 10A-127V e 10A-220V;
Carga máxima de 2200W.

ATENÇÃO: Não exceda a carga máxima permitida pelo Plug.
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