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Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 9 - 15 VDC.
- Số nút điều khiển: 1 nút.
- Số tiếp điểm ngõ vào: 1 tiếp điểm.
- Khoảng cách giao tiếp không dây:  100m 
outdoor.
- Repeater:  Tích hợp công nghệ Mesh - 
Grid
- Bảo mật: AES-Random 2 chiều
- LED báo trạng thái:  Có.
- Công nghệ áp dụng: Repeater, AES, 

Random security, Auto ID, Smart-link, 

Auto repair, Auto recovery, Auto Backup, 

Parallel process, Auto Scan device.
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CÀI ĐẶT
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1.LẮP ĐẶT
- Cắm nguồn cung cấp vào thiết bị.

- LED trên thiết bi chớp tắt thông báo thiết bị đang hoạt động.

2.Học thiết bị vào trung tâm MCE / GW:
- Nhấn giữ phím điều khiển, nghe 2 tiếng Beep thả tay ra, nhấn 

Menu

thêm lần nữa để học thiết bị.

- Học thành công thiết bị tự thoát ra, không thành công nghe tiếng

Beep tiếp tục nhần phím điều khiển để học lại.

3. Học lệnh IR có 2 cách:

a/ Cách 1 

_  Học lệnh trên app IHOME ACIS (khi vào chế độ hoc đèn LED phía 

jack nguồn chớp đỏ), khi chọn phím cần học lệnh đèn led sáng màu 

xanh lá cây kèm đèn chớp đỏ.

_ Chọn kênh và phím cần học, phím chọn học sẽ chớp nhấp nháy.

_ Khi học thành công app sẽ báo độ dài lệnh học (đèn đỏ nhấp nháy)

b/ Cách 2: Học thủ công

_ Nhấn giữ MENU nghe 3 tiếng Beep là vào chế độ học thủ công (đèn

LED phía sau sẽ chớp đỏ), vào app IHOME ACIS chọn chế độ điều 

khiển (chọn kênh muốn học lệnh điều khiển, đèn sẽ sáng xanh lá, đèn

đỏ chớp)

_ Khi học thành công đèn led xanh lá sẽ tắt, đèn đỏ tiếp tục chớp 

chọn phím khác để học tiếp.

2



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

IR-CIR



www.acis.com.vn

SPECIFICATION

- Operating voltage: 9 - 15VDC.

- Control button: 1 buttons.

- Input: 1 input.

- Connectivity:  Wireless, Acis Mesh Network.

- Wireless range:  100m outdoor.

- Repeater:  Mesh – Grid technology.

- Security: AES-Random 2 way.

- LED status indicator:  Yes.

- Technology:Repeater, AES, Random 

security, Auto ID, Smart-link, Auto repair, 

Auto recovery, Auto Backup, Parallel 

process, Auto Scan device.
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INSTALLATION
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1. INSTALLATION
- Plug in power jack. Power on device.

- LED will blink to notify that device is running.

2. Learning equipment to MCE/GW Center:
-Hold button MENU, listen for 2 Beeps to release, press Menu

Again to learn the equipment.

-Successfully learn the device to escape, without success

Beep continues the MENU to relearn.

3. Learning IR command 2 option:

a / Option 1

_ Learn commands on the IHOME ACIS APP (when you go to the 

integrating status , the LED will flash red color, when selecting the 

button to integrate command, it will flash green color and the light 

flashes red.

_ Select the channel and the key to learn, they will blink.

_ When the devices are integrated successfully, app will show the 

order's length (red light blinks)

b/ Option 2:  Manual learning

_ Press and hold MENU for 3 beeps to enter manual learning mode 

(lights the rear LED will flash red), go to the IHOME ACIS app and 

select the control mode (select the channel you want to learn the 

control command, the light will turn green, the one blinks red)

_ When successfully learning the green LED will turn off, the red light 

will continue to blink and select another key to continue learning.
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