
Guia de solução de problemas
O IR Connect parou de controlar os dispositivos?

Certifique-se de que a rede WIFI está 

funcionando, assim como a conexão com a 

internet.

Confirme se existe obstáculo entre o IR 

Connect e os dispositivos a serem acionados.

Certifique-se de que o IR Connect está 

corretamente conectado e alimentado pela 

energia elétrica.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

1、Dispositivo IR Connect
1.1：A bateria está inclusa？
R：O dispositivo não utiliza bateria.,
1.2：Suporta rede WIFI 5G？

R：Somente rede WIFI 2.4GHZ..
1.3：Possui biblioteca de códigos IR？

R：Os códigos IR estão na nivem. É necessário estar 
conectado a rede internet. 
2、App Connect MEE
2.1：É comppatível com quais aparelhos IR？

R: Suporta a maioria de grandes marcas de TV, ar-
condicionado, DVD, STP.
2.2： Quais marcas são compatíveis？
R: Por favor, verifique a lista no App Connect MEE.
3、Quais dispositivos inteligentes são compatíveis?
R: Google Alexa.

Perguntas Frequêntes

Luzes indicativas
Adicionar IR Connect Adicionar controle remoto

Função copiar botão

3: Configure o dispositivo IR Connect

Se não encontrar seu controle na lista, utilize o botão 

copiar para aprender as teclas desejadas.

A função copiar suporta todos os dispositivos exceto 

ar-condicionado.

Clique para entrar no dispositivo conectado.

Clique no botão de editar no topo do lado direito.

Selecione "botão copiar" na barra de menu.

Clique no botão ligar/desligar

Pressione o botão do seu controle original e o app 
Connect MEE irá direcionar o próximo passo.
Ao terminar de copiar o botão  você deve pressionar o 
botão copiado no App para verificar se está funcionando.

Renomear.

Salvar as configurações.

Caso precise alterar ou adicionar mais teclas 
você pode escolher o botão "editar" no canto 
direito para obter  auxílo

Caso não localize o seu aparelho infravermelho 
na lista existente, você pode  encontrar ajuxílio 

na função DIY

Você pode escolher copiar mais botões ou 
apertar em "pronto" no topo direito para 
salvar.

Operação DIY (do it yourself)

No dispositivo IR Connect, clique em adicionar e escolha seu 

produto na lista existente e o adicione, como ar-condicionado, 

tv, projetor, ventilador, etc, (há suporte para mais de 400 

marcas).  Se não encontrar seu produto na lista, utilize a função 

"copiar botão".Cor da luz Status
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Certifique-se que o dispositivo está conectado a 
energia elétrica. Certifique-se que o celular está 
conectado na rede WIFI 2.4GHz..

Nota: O dispositivo suporte rede 2.4GHz.. Se você 
tem rede 5G, por favor, desconecte primeiro.
No app Connect MEE, clique no ícone (+) no canto 
superior direito, depois selecione "Controles" e 
depois "IR Connect".
Mantenha pressionado o botão reset do 
dispositivo por 5 segundos até o indicador piscar.

No app, confirme que o indicador está piscando.
Pronto! dispositivo adicionado com sucesso!
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Clique no botão DIY para personalizar.

Clique em "próximo".

Pressione a tecla do seu controle 

remoto, o app irá direcionar o próximo 

passo automaticamente..
5

4

1: Suporta o aprendizado de operações com frequência 

de 38k, se você não pode receber instruções do 

controle original, talvez seja por causa da 

incompatibilidade de frequência do portador. nesse 

caso, não será possível aprender as instruções do 

controle original.
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Nota

4、O sinal de infravermelho atravessa paredes?

R: Não. O sinal não funciona através de paredes.

5、 Este dispositivo funciona com rede WIFI?

R：Simm, apenas com o sinal de rede WIFI.

6、Quantos aparelhos podem ser controlados?

R：Diversos dispositivos em um mesmo ambiente.

7、Qual a distância de transmissão do sinal IR?

R: No máximo 16 metros.

8、Como usar a função "copiar" sinal IR?

R：Por favor, verifique as instruções do manual.
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IR Connect

DC 5V/1A（Micro Usb2.0）

≤0.5W

≤10m (sujeito alterações externas)

Multipla direção 360º

0~50°C（32~122℉）

≤85%RH

2.4GHz 802.11b/g/n

38KHZ

Android 4.0/IOS 8.0 ou superior

Modelo 

Alimetação 

Consumo Standby

Distância IR

Direção IR

Temperatura

Umidade

Conexão WIFI

Frequência

Suporta App

IR Connect

Manual de instruções

Apaixonados por Tecnologia

Connect MEE

iOS App / Android App

Baixe o aplicativo Connect MEE na sua  loja de 
aplicativos AppStore ou Google Play e integre 
todos os dispositivos da casa inteligente e as 

cortinas automatizadas no seu celular ou  através 
do comando por voz!

APP CONNECT MEE

Faça login ou registre sua conta com seu 
número de celular ou endereço de e-mail. 
Digite a verificação de código enviado para o 
seu celular ou caixa de correio, em seguida, 
defina sua senha de login. Clique em "Acessar" 
para entrar no aplicativo.




