
BroadLink RM Pro е универсално Wi-Fi дистанционно, чрез което може да се контролират 
домашните електроуреди през мобилен телефон или таблет. Работи с инфрачервена (IR) и 
радио честота (RF). Свързва се към домашната Wi-Fi мрежа, посредством Wi-Fi връзка. По 
всяко време и от всяка точка на света Вие имате достъп до управлението на вашите уреди 
посредством 3G или LTE мобилна връзка. 
 
• Принцип на работа - Как работи? 
RM Pro се свързва безжично с вашата домашна Wi-Fi мрежа - домашен Wi-Fi рутер и по 
този начин осъществява достъп до Интернет. След като RM Pro бъде свързан към 
Интернет, Вие можете лесно да управлявате вашата домашна техника от разстояние 
посредством мобилно приложение e-Control за смартфон, таблет или друго мобилно 
устройство. За целта трябва добавите вашите уреди в приложението, да "обучите" RM Pro 
за управление на вашите уреди, посредством клониране на вашите дистанционни. Wi-Fi 
универсалното дистанционно се нуждае от пряка видимост - уредите които желаете да 
управлявате. Освен с управлението на IR инфрачервен сензор, RM Pro разполага и с 
управление на RF радио честоти, чрез които можете да управлявате други умни устройства, 
като осветление, RGB LED контролери, контакти, ключове, електрически щори, 
автоматизирани завеси и много други техники работещи на RF 315Mhz и 433Mhz. Радио 
излъчвателя може да изпрати сигнал в радиус от 30 метра, с възможност да прекосява 
стени и прегради. 

• RF 315Mhz - 433Mhz 
Универсално IR & RF дистанционно. RM Pro има възможност да излъчва IR инфраред и RF 
радио кодове за управление на техника. 

• Неограничен контрол 
Управлявайте домашните уреди от вашия телефон, всеки един от тях. Свалете безплатното 
приложение e-Control и можете да превърнете вашия мобилен телефон в универсално 
дистанционно. 

• 3G контрол от мобилния телефон 
Навсякъде, по всяко време, управлявайте вашата техника - TV, STB, DVD, климатик, 
електрически завеси, автоматизирани щори, осветление. 

• Универсален контрол 
• Само RM Pro има мощен излъчвател 
RM Pro е снабден с усилвател на радио честоти RF 315Mhz - 433Mhz. С възможност да 
управлявате всички видове техника с дистанционно управление. Поставен у дома, можете 
лесно да управлявате целия дом. Радио сигнал с широко покритие. 

RM Pro има възможност за самообучение. 

• Лесно Инсталиране 
Универсална апликация за смарт телефон, таблет или друго смарт устройство. Свалете 
апликацията на вашия телефон, инсталирайте и конфигурирайте с вашата домашна Wi-Fi 
мрежа. Свържете всеки един BroadLink продукт с вашата Wi-Fi мрежа, отнема само 30 
секунди. BroadLink e-Control апликацията е има за Apple iOS и Android платформа. 
Апликацията разполага с функция за облачно споделяне на кодове на дистанционни, както 
и Cloud Backup. 

• Wi-Fi Свързаност 
BroadLink продуктите лесно се свързват с домашната Wi-Fi мрежа. Поддържат 802.11 b/g/n 
стандарт и криптиране на връзката WPA, WPA2, WEP и други, TP-Link, D-Link WPS. One 
Click - Setup. 

• IF THEN - Ако Тогава  



Първото устройство което може да бъде програмируемо, когато достигне дадено състояние, 
да изпълни дадена команда. Ако "в помещението температурата е висока", тогава "включи 
климатика на охлаждане". Ако "качеството на въздуха е лошо", тогава "включи овлажнителя 
на въздуха". 

• Таймери 
Можете предварително да зададете таймер, в определен час да изпълни дадена команда. 
Телевизора може да се пусне в определен час, на определен канал. Климатика да се 
задейства преди да се приберете от работа. Да включите други уред който желаете в 
определено от вас време. 

• Един Бутон - Няколко Действия  
Насладете се напълно на автоматизиране на вашите домашни уреди. С едно натискане на 
бутона, RM Pro ще подготви вашата техника за гледане на домашно кино. Автоматично ще 
излъчи последователно сигнал към вашите уреди в определена от вас поредица. 1 - 
Включва захранването на уредите. 2 - Включва и подготвя домашното кино. 3 - Включва 
телевизора автоматично. 4 - Преминава към дадения източник на сигнал. 5 - Зарежда 
предварително избраните от вас филми. 6 - Наслаждавате се от удоволствието на филма. 
Всичко това с натискането на един бутон. 

• Технически характеристики:  
Input Voltage - 5V DC  
Input Current - 1A  
Infrared Frequency - 38K  
Radio Frequency - 433/315 MHz  
Temperature Range – 0°C -50°C  
Working humidity - ≤ 80%  
Wireless Power - ≤ 0.5W  
Wireless Type – Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n  
Support: IOS 7.0/ Android 4.0+ 
 
• Съдържание на опаковката: 
BroadLink RM Pro -1 бр.  
Захранване 220 V EU стандарт -1бр.  
Micro USB кабел за захранване -1 бр.  
Ръководство на Английски -1 бр. 
Ръководство на Български -1 бр. 
 


