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EN
Prescription

Number of connected devices: up to 100.
Number of connected QuadroMeteo weather
stations: up to 16.
Temperature: 0-70 С.
Humidity: ≤ 95% (condensation is not allowed).

QuadroBase v.1.0 controller (hereinafter –
Controller) is the central hub of smart home
systems. The Controller provides connection
and integration with different types of devices
like sensors, detectors and executing devices.
These devices can be managed directly or
remotely using the Controller.
The
Controller
allows
integration
http://quadrobit.com/ user portal.

Following devices can be connected to the
QuadroBase v.1.0 controller:
- wireless weather station QuadroMeteo-1,
- wireless motion sensor QB PIR-1,
- wireless door and window opening sensor QB
OPEN-1,
- wireless water detector QB Water-1,
- motorized valve QB VALVE-1 and shutoff
valve controller QB POWER-1,
- indoor wireless socket QB socket-1.

with

Parameters
Model: QuadroBase v.1.0;
Firmware version: 0.8;
Voltage: 5 V;
Current: ≤ 2.0 A;
Communication:
Radiofrequency (RF):
- Frequency range: 240-930 MHz;
- Presets: 433,92 MHz, 315 MHz;
- Wireless distance (open space): up to
50 m;
- Supported RF protocols: PT2260,
PT2262, PT2264, EV1527, и др.;
- Supported RF modulation: ASK (FSK,
GFSK, OOK - optional);
- RF receiver sensitivity: - 121 dBm;
- RF transmitter power: 20 dBm;
- Antenna resistance: 50 Ohm.
Infrared (IR) transmitter/receiver.
eBUS:
- Voltage: 8-24 V
- Speed of communication: 2400 baud
- Modes: master, slave.
- Socket: 15EDGRC-3.5/3.81.
2
I C contact interface (ZOG-POLO socket).
Wi-Fi:
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz;
- Modes: station (client), access point;
- Max. power: 19,5 dB (89 mW).
GSM:
- Supported frequencies: EGSM900,
DCS1800, GSM850, PCS1900;
- Emission power at DCS1800, PCS1900:
1 W;

-

The list of devices supported by the Controller is
expanded and updated constantly.
An up-to-date list of compatible devices is
available at web-site: http://quadrobit.com/.

Precautions
Read current User Manual carefully
before the Controller using.
The power supply unit of the Controller is
designed for connecting to a household
electrical power supply of ~ 220 V. It is forbidden
to connect the power supply unit to electrical
networks with a different voltage.
The power supply unit should support output
current of 2 A or more. It is recommended to use
the original QuadroBit power supply unit.
The use of a defective or damaged power
supply unit is prohibited.
The Controller is designed for indoor using only!
The Controller's body has ventilation holes.
Water inside the Controller’s ventilation holes or
sockets leads to damage of the Controller or
connected devices.
The Controller has magnetic holders on the
body sides. Avoid the interaction of the
Controller with foreign metallic objects, including
magnetic ones. This can lead to closure of
electrical contacts on the Controller's body.

Emission power at GSM850, EGSM900:
2W;
Network standard: 2G;
Data exchange protocol: GPRS;
SIM format: 1.8V and 3V.
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Functional elements
The following functional elements are placed on
the front panel of the Controller:
1
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Fig. 2. Sides of the Controller. 6 – I C
connector; 7 – antenna connector; 8 – eBUS
socket; 9 – Micro-USB power supply socket; 10
–SIM-slot; 11 – magnetic holders.

Fig. 1. Front panel of the Controller. 1 – LED
indicator of GSM state; 2 – IR transmitter; 3 –
LED indicator of power; 4 – IR sensor; 5 –
central button of mode switching.

Quick start
To run the Controller, you must do the following
steps:
1. Connect the power supply the to the microUSB socket (9) of the Controller. Turn on
the power supply to the AC 220 V power
supply network. LED indicator of power (3)
must flash after connecting. This means
that the Controller is in “access point”
mode.
2. Connect to the Wi-Fi network of the
Controller using a third-party device (PC,
smart
phone,
etc.).
Choice
the
Quadrobase_A0A000AAAA00
Wi-Fi
network, where A0A000AAAA00 is the
device
identifier
(unique
for
each
Controller).
Wi-Fi
network
access
password: 00000000.
3. Enter the IP address 192.168.4.1 in the
address line of web-browser. The main
menu and main page of Controller’s local
settings should be opened.

Short-pressing of the central button of mode
switching (5) activates and deactivates the
guard mode of the Controller. The central button
(5) has red light-up when the guard mode is turn
on.
Long (8-10 seconds) holding the central button
(5) leads to switching “station (client)” Wi-Fi
mode to “access point” mode. The central button
(5) blinks fast during Wi-Fi mode switching.
The following functional elements are placed at
the sides of the Controller (see fig. 2):

The Controller's local settings (fig. 3) provides
access to the settings of the Controller and
connected devices.
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Fig. 4. «Network setup» page of the Controller’s
local settings. Network parameters for “Station”
mode are shown.

Fig. 3. The main menu (on the left) and the main
page “Dashboard” (on the right) of the
Controller’s local settings.

6. Press “Save” button after the network
parameters configuring.
After that the Controller will be available at
the new IP address in the selected Wi-Fi
network.

Main operations
Wi-Fi network mode
To connect the Controller to a wireless Wi-Fi
network, follow these steps:
1. Turn on the Controller. Enter to Controller’s
local settings.
2. Select "Network" item in the main menu
(Fig. 3) of the Controller’s local settings.
3. Set the "Wi-Fi Mode" radio button to
"Station".
4. Enter the name of the Wi-Fi home network
in the "SSID" field or click the "Search"
button to select the network. Enter the
password for Wi-Fi network in the
"Password" field.
5. Choose the IP address obtaining algorithm
("Static" or "DHCP") in the "Type IP" field.
You
must
specify
the
connection
parameters (IP address, DNS, mask,
gateway) if you choose static IP.

Infrared & Radio remote control
The Controller allows to emulate infrared (IR)
and radio frequency (RF) commands for
household appliances remote control.

Fig. 5. «Devices» page of the Controller’s local
settings. Record of received new RF signal is
shown.
To emulate RF or IR commands, you must
execute the following steps:
1. Turn on the Controller. Enter to Controller’s
local settings.
2. Select the "Devices" item in the main menu
(Figure 5).
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9. Repeat the procedure for commands
adding for all the needed buttons
(commands) of the remote control.
10. Enter to homepage of the Controller’s local
settings (fig. 7).

Fig. 7. Homepage «Dashboard» page of the
Controller’s local settings. Widget for remote
turn on the device (TV) is shown.
11. Click the “Send Remote Code” button. The
QuadroBase V.1.0 controller must send еру
selected remote command to execution
device.
Add new devices
It is recommended to use compatible
QuadroBit ® devices for connection to the
QuadroBase v.1.0 controller.
It is necessary to follow the device’s user
manual for connecting the device to the
Controller.
To add new RF or IR controlled device, see the
chapter “Infrared & Radio remote control” of the
current User Manual.

Fig. 6. «Add Code» page of the Controller’s local
settings.
3. Take the RF or IR remote control. You must
bring it to the IR receiver (4) of the
Controller if you use an IR remote control.
4. Press the button on the remote control. A
new record of received signal should
appear in the "Recent Devices" table (see
figure 5) of the Controller’s local settings.
5. Click the "+" button ("Add New Device") in
front of the new record.
6. Specify the type of the operating device and
the name of the command on the "Add
Code" page (fig. 6). Specify the additional
parameters if necessary.
Note that red fields must be filled in.
7. Add the command widget to the Controller's
homepage (“Dashboard” page). To do this,
select "Show at home" (fig 6).
8. Click the "Save" button when the settings
are complete.

Control by SMS
Managing the Controller can be done remotely
using SMS-requests.
To use this management interface, you must
connect the Controller to the GSM network. To
do this, the following actions are needed:
1. Disconnect the Controller from the power
supply.
2. Install the mini-SIM card to the slot (10) on
the side of the Controller, as shown at
figure 8:
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List of accessible SMS- request is presented
below.
General:
ХХХХ#SF – turn on the Guard mode.

ХХХХ#CF – turn off the Guard mode.
ХХХХ#status – request of current Guard
mode status

ХХХХ#meteo#id – request of current
weather station state (QuadroMeteo weather
station should be used).
Device management:
ХХХХ#dev#id – execute the code.

ХХХХ#dev#id#0 – turn on the device.
ХХХХ#dev#id#1 – turn off the device.

Fig. 8. SIM card installation scheme.
3. Turn on the Controller. Enter to Controller’s
local settings.
4. Choice the "Settings" item in the main
menu of the Controller’s local settings.
Turn on “Module enabled” switch in the
"Mobile network (GSM / GPRS)" field.
5. Choice the "Information" item in the main
menu of the Controller’s local settings. The
state and parameters of GSM network must
be displayed (fig. 9):

Actions:

ХХХХ#act#id – perform the action.
ХХХХ#act#id#0 – turn on.
ХХХХ#act#id#1 – turn off.
Коди:

ХХХХ#cod#id – execute the code (send to
ether).

ХХХХ#cod#id#0 – turn on.
ХХХХ#cod#id#1 – turn off.
The Controller supports USSD requests
sending. To send a USSD request, send an
SMS-message to the Controller with the
following content format:

ХХХХ*USSD*/
where

ХХХХ – Controller’s PIN-code.
command – USSD requests.
Integration with Web Portal
It is possible to integrate the Controller with the
Web-Portal to expand the capabilities of the
QuadroBase v.1.0 controller and corresponding
Smart Home system.
The following actions are needed for the
integration:
1. Go to http://quadrobit.com/
2. Register and create a new account. Log in
to your account. Click the “Controllers” tab.
Click the “Add Controller” button at the
“Configuring devices” page.
3. A window with a code will be displayed.
Copy this code to the clipboard or
remember it.
4. Enter the received code in the "PIN" field on
the “Settings” page of Controller’s local
settings. Click the "Confirm" button. The
"Request to register the controller sent to

Fig. 9. “Information” page of the Controller’s
local settings. State and parameters of GSM
network are shown.
To interact with the Controller, it is needed to
send an SMS with the following content format:

ХХХХ#command
where

ХХХХ – Controller’s PIN-code. PIN-code is
displayed at the “Settings” page of the
Controller’s local settings, “SMS PIN Code” field.
command – request (command) to the
Controller.
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the portal" window will appear. Click “OK”
button.
5. Go to http://quadrobit.com/ . Choise " the
“Controllers” tab. The controller will be
added to the list of connected Controllers.

2. The current Controller will be appeared to
the Controllers list. Click the "ADD" button
to add the Controller to your account.
3. The controller will be added to the user's
account. Choice the "Controllers" tab in the
application to verify the list of added
Controllers. The list of Controllers should
correspond to same list at Web-Portal

Mobile app
You can use the Quadrobit Smart Home mobile
application for remote control of the Controller
and devices connection to it. The following steps
are needed to use a mobile app:
1. Install the Quadrobit Smart Home mobile
application to your smart phone or tablet
PC. The app is available on the Play Market
(Android version) or App Store (iOS
version).
NOTE. Quadrobit Smart Home app. for
Android can be downloaded free from
Google Play Market. Also you can
download the *.apk file for Quadrobit Smart
Home app. installing if access to Google
Play Market is blocked. In this case the
permission to install applications from
unknown sources must be turned on at your
device.
2. Launch
the
application.
Click
the
"REGISTRATION" button. Enter your e-mail
and set a password.
3. NOTE THAT EMAIL MUST BE CORRECT.
IT IS USED FOR LOG IN TO ACCOUNT
AND PASSWORD RECOVERY.

http://quadrobit.com/
The Quadrobit Smart Home mobile application
allows you to connect new devices to the
Controller. Scan the QR code on the device
package to add a new device. The new device
will be automatically detected and tied to the
Controller.

eBUS
The eBUS can be used for Ariston boiler
connection to the Controller. Turn on the eBUS
module at «Settings» page of the Controller’s
local settings.
For Ariston control panel connection the eBUS
should be activated. It is necessary to set the
following conductive jumpers on the Сontroller’s
electrical board (see fig. 10 for details) for eBUS
activation:
- 1-st and 2-nd pins,
- 3-rd and 4-th pins.

1
2

The mobile application duplicates the WebPortal features and allows to manage
Controllers.
You need to do the following actions to add a
new Controller using the Quadrobit Smart Home
mobile application:
1. Connect the Controller to the power supply
using the micro-USB socket (9). Connect
the power supply to the power supply
network AC 220 V. LED indicator of power
(3) must flash after connecting. That means
that the Controller is in “access point”
mode.
2. Connect your smart phone or tablet to your
home Wi-Fi network.
NOTE THAT CONTROLLER SUPPORTs
Wi-Fi 2.4 GHz ONLY! Wi-Fi 5 GHz – IS NO
SUPPORTED!
1. Click the "Menu" shortcut on the
"Controllers" tab and select "Configure".
Click the “Refresh” button.

3
4

Fig. 10. Fragment of Сontroller’s electrical
board. The pins 1-4 for eBUS activation are
shown.

Troubleshooting
In most cases, the malfunction of the Controller
may be due to its improper usage. Read current
User Manual carefully before using the
Controller.
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Contact the official support service of
QuadroTech LTD in the event of a malfunction.
It is forbidden to disassemble, repair or upgrade
the Controller.

and signal receiver to improve communication
quality.
Make sure the receiver is programmed to
execute the sent command.

FAQ

Q. The Controller does not respond to SMSrequests (commands).
В. Make sure that the Controller is connected to
GSM network (see "Control by SMS") and is in
the GSM coverage area.
Check the current SIM card account balance.
Replenish the SIM card balance if necessary.

Q. The Controller is not visible at Wi-Fi network
after the Controller switching to the "Station"
mode.
A. Maybe, the incorrect network parameters (IP,
password, etc.) are specified in the Controller’s
local settings.
Return the Controller to the “Access point” mode
and set the correct network parameters. To
return the Controller to the "Access Point" mode,
It is needed press and hold the central button of
mode switching (5) 8-10 seconds. The red LED
will start flashing frequently – that means that
the Controller is in the "Access Point" mode.

Q. The Quadrobit Smart Home mobile
application does not work.
B. Make sure that user is authorized
successfully. Register and/or authorize at mobile
app if necessary.
Make sure the device with installed Quadrobit
Smart Home mobile app is connected to the
Internet. The mobile application operates in a
short functionality mode and communicates with
the Controller using SMS-requests only in the
absence of an Internet connection.

Q. The Controller does not accept / send IR or
RF commands.
В. Make sure that the signal receiver is in the
signal zone (in zone of direct visibility for the IR
signal). Optimize the location of signal source

Contacts
Head office of QuadroTech LTD:
web-site: http://quadrobit.com/
phone: +38 067 466 23 45
e-mail: info@quadrobit.com
Support:
e-mail: support@quadrobit.com
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UA
Призначення
Контролер QuadroBase v.1.0 (надалі –
Контролер) призначено для створення на
його основі систем типу «розумний будинок».
Контролер
забезпечує
можливість
підключення широкого кола виконавчих
пристроїв, датчиків та сенсорів. Контролер
надає можливість безпосереднього або
дистанційного керування усіма підключеними
пристроями.

-

Потужність випромінювання DCS1800,
PCS1900: 1W;

-

Потужність випромінювання GSM850,
EGSM900: 2W;
Стандарт мережі: 2G;
Відправка та отримання даних GPRS;
Підтримка SIM-карт 1.8V и 3V.

-

Кількість підключених пристроїв: не більше
100.
Кількість
підключених
метеостанцій
QuadroMeteo: не більше 16.
Температура: від 0⁰C до 70⁰С.
Вологість:
≤
95%
(конденсація
не
допускається).

Для зручності користування Контролером
передбачено
можливість
інтеграції
з
порталом http://quadrobit.com/.

Характеристики

Перелік
пристроїв,
що
можуть
бути
підключені до контролера QuadroBase v.1.0:
- бездротова метеостанція QuadroMeteo-1,
- бездротовий датчик руху QB PIR-1,
- бездротовий датчик відчинення дверей/вікон
QB OPEN-1,
- бездротовий датчик затоплення QB Water-1,
- бездротовий контролер QB POWER-1 з
моторизованим водопровідним краном QB
VALVE-1,
- бездротова розетка QB socket-1.

Модель: QuadroBase v.1.0;
Версія ПЗ: 0.8;
Напруга живлення: 5 В;
Сила струму: ≤ 2.0 А;
Взаємодія з пристроями:
Радіочастотний (РЧ) канал:
- Діапазон частот: 240-930 МГц;
- Попередньо встановлені частоти:
433,92 МГц, 315 МГц;
- Радіус дії: до 50 м;
- РЧ протоколи: PT2260, PT2262,
PT2264, EV1527, и др.;
- РЧ модуляції: ASK (FSK, GFSK, OOK
– опціонально);
- Чутливість РЧ приймача:
121 дБм;
- Максимальна потужність: 20 дБм;
- Чутливість антени: 50 Ом.
Інфрачервоний (ІЧ) приймач/передавач.
eBUS:
- Напруга: 8-24 В;
- Швидкість обміну даними: 2400 Бод;
- Режими: master, slave.
- Роз’єм: 15EDGRC-3.5/3.81.
2
Контактний інтерфейс I C (роз’єм ZOGPOLO).
Wi-Fi:
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц;
- Режими: станція (клієнт), точка
доступу;
- Максимальна вихідна потужність:
19,5 дБ (89 мВт).
GSM:
- Діапазон частот: EGSM900, DCS1800,
GSM850, PCS1900;

Перелік
пристроїв,
що
підтримуються
Контролером, постійно оновлюється та
розширяється.
Актуальний перелік сумісних пристроїв
представлено на сайті: http://quadrobit.com/.

Заходи безпеки
Перед використанням Контролера
необхідно уважно ознайомитись з
даною Інструкцією!
Блок живлення Контролера розрахований на
підключення до побутової електричної мережі
живлення ~220 В.
Блок
живлення
Контролера
повинен
підтримувати вихідний струм не менше 2 А.
Рекомендовано
використовувати
оригінальний блок живлення QuadroBit.
Заборонено підключати блок живлення до
електричних мереж з іншою напругою
живлення.
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Заборонено використання несправного блоку
живлення, або блоку живлення, що має
пошкодження.

роботи (5) перемикає Контролер з режиму
«станція (клієнт)» в режим «точка доступу».
Перемикання
режиму
супроводжується
швидкими спалахами LED-освітлення кнопки
(5).

Контролер розрахований на функціонування
всередині приміщень! Корпус Контролера має
отвори для вентиляції. Потрапляння вологи
до вентиляційних отворів або роз’ємів може
спричинити пошкодження Контролера або
підключених пристроїв.

На бічних панелях Контролера розміщено
наступні функціональні елементи:

Контролер має магнітні фіксатори на бічних
поверхнях корпуса. Уникайте взаємодії
Контролера
зі сторонніми металевими
предметами, у т.ч. магнітними. Це може
спричинити до замикання електричних
контактів, розміщених на корпусі Контролера.
7

Функціональні елементи

8

9

10

6

На
фронтальній
панелі
Контролера
розміщено наступні функціональні елементи:
1

2

3

4
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Рис. 2: Бічні поверхні Контролера.
6 –
2
зовнішній порт I C; 7 – роз’єм антени; 8 –
роз’єм eBUS; 9 – роз’єм живлення MicroUSB; 10 – слот SIM-карти; 11 – магнітні
фіксатори.
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Підключення
Для підключення Контролера необхідно
виконати наступну послідовність дій:
1. Підключіть
до
Micro-USB
роз'єму
Контролера (9) блок живлення. Увімкніть
блок живлення в електричну мережу
живлення ~ 220 В. Після підключення
повинен
спалахувати
LED-індикатор
живлення (3). Це означає, що Контролер
знаходиться в режимі точки доступу.
2. Підключіться
до
мережі
Wi-Fi
Контролера, використовуючи стороннє
пристрій (ПК, смартфон і т.п.). В
параметрах вибір мережі Wi-Fi на своєму
пристрої
виберіть
Контролер
quadrobase_A0A000AAAA00,
де
A0A000AAAA00
ідентифікатор
пристрою, у кожного Контролера він

Рис. 1: Фронтальна панель Контролера. 1 –
LED-індикатор GSM-статусу; 2 – ІЧпередавач; 3 – LED-індикатор живлення; 4 –
ІЧ-приймач; 5 – кнопка перемикання режиму
роботи.
Короткочасне
натискання
кнопки
перемикання режиму роботи (5) вмикає та
вимикає режим охорони Контролера. Коли
режим охорони увімкнено, кнопку (5)
безперервно підсвічено червоною LED
підсвіткою.
Натискання та тривале (8-10 секунд)
утримання кнопки перемикання режиму
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індивідуальний.
Пароль
доступу:
00000000.
3. Увійдіть
у локальні
налаштування
Контролера. Для цього в браузері введіть
IP-адресу: 192.168.4.1. У вікні браузера
має
відобразитися
головне
меню
Контролера QuadroBase v.1.0.
Головне меню Контролера (рис. 3) надає
повний доступ до параметрів і налаштувань
Контролера та підключених пристроїв.

необхідно
зазначити
параметри
підключення: IP-адреса, DNS, шлюз.

Рис. 4. Сторінка «Налаштування мережі».
Представлено мережеві параметри при
підключенні Контролера в режимі «Станція
(клієнт)».
6. Після
завершення
налаштувань
натисніть кнопку «Зберегти».
Після
зміни
параметрів
мережі,
налаштування
Контролера
будуть
доступні
за
новою
IP-адресою
Контролера в обраній бездротовій
мережі Wi-Fi.

Рис. 3. Головне меню (зліва) та головна
сторінка (справа) локальних налаштувань
Контролера.

Основні операції
Вибір режиму мережі
Для підключення Контролера до бездротової
мережі Wi-Fi необхідно виконати наступні дії:
1. Увімкніть Контролер. Увійдіть у локальні
налаштування Контролера.
2. Оберіть пункт «Мережа» в головному
меню (рис. 3) локальних налаштуваннях
Контролера.
3. Встановіть перемикач «Режим Wi-Fi» у
положення «Станція (клієнт)».
4. У вікні «SSID» введіть назву домашньої
мережі Wi-Fi або натисніть кнопку
«Пошук» для вибору мережі зі списку
запропонованих мереж. У полі «Пароль»
вкажіть пароль для підключення до
мережі Wi-Fi.
5. У полі «Тип IP» оберіть алгоритм
отримання IP-адреси: «Статичний» або
«DHCP». У разі вибору статичного IP

РЧ та ІЧ дистанційне керування
Контролер дозволяє емулювати РЧ та ІЧ
пульти
для
керування
виконавчими
пристроями.

Рис. 5. Сторінка «Пристрої». Наведено
приклад запису отриманого сигналу від
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невідомого пристрою.
Для емуляції команд РЧ або ІЧ пульта
необхідно виконати наступні дії:
1. Увімкніть Контролер. Увійдіть у локальні
налаштування Контролера.
2. Оберіть
пункт
«Пристрої»
в
налаштуваннях Контролера (рис. 5).
3. Візьміть пульт дистанційного керування.
У разі використання ІЧ пульта необхідно
навести його на ІЧ приймач (4)
Контролера.
4. Натисніть кнопку на пульті. У таблиці
«Останні
пристрої»
локальних
налаштувань
Контролера
повинен
з’явитися
запис,
що
відповідає
натиснутій кнопці пульта.
5. Навпроти нового запису натисніть кнопку
«+» («Додати новий пристрій»).
6. На сторінці «Додавання коду» (рис. 6)
зазначте тип виконавчого пристрою та
назву команди. У разі необхідності
зазначте додаткові параметри.

7.
8.

9.

Поля,
що
є
обов’язковими
до
заповнення, позначаються червоним.
Додайте віджет надсилання команди на
головну сторінку локальних налаштувань
Контролера. Для цього оберіть пункт
«Показати на головній сторінці» (рис. 6).
Після
завершення
налаштувань
натисніть кнопку «Зберегти».
Повторіть процедуру додавання команд
для всіх необхідних кнопок (команд)
пульта.
Перейдіть на головну сторінку локальних
налаштувань Контролера (рис. 7).

Рис. 7.
Сторінка
«Головна»
локальних
налаштувань Контролера. Показано віджет
дистанційного
увімкнення
приладу
(телевізор).
10. Натисніть
кнопку
«Відправити
код
управління».
При цьому контролер QuadroBase V.1.0
повинен відправити задану команду (ІЧ
або РЧ) для керованого пристрою.
Додавання нових пристроїв
Виробник радить використовувати сумісні
пристрої ТМ QuadroBit для підключення до
контролера QuadroBase v.1.0.
При підключенні до Контролера нового
пристрою необхідно керуватися інструкцією
для підключення відповідного пристрою.
Додавання нових пристроїв, керування якими
здійснюється РЧ або ІЧ каналом, може
здійснюватися відповідно до пункту «РЧ та ІЧ
дистанційне керування» даної Інструкції.
Керування засобами SMS-повідомлень
Керування контролером може здійснюватися
дистанційно з використанням SMS-запитів.
Для використання інтерфейсу керування з
використанням
SMS-запитів
необхідно
підключити Контролер до GSM мережі. Для
цього
необхідно
виконати
наступну
послідовність дій:

Рис. 6. Сторінка «Додавання коду».

13

QuadroTech LTD
1. Відключити
Контролер
від
мережі
живлення.
2. Встановити SIM-карту формату mini-SIM
в слот (10) на бічній панелі Контролера,
як зазначено на рисунку:

де

ХХХХ – PIN-код Контролера. PIN-код можна
дізнатися
у
локальних
налаштуваннях
контролера (сторінка «Налаштування», поле
«SMS PIN код»).
command – запит (команда) для контролера
QuadroBase v.1.0.
Нижче наведено перелік можливих SMSзапитів:
Загальні:
ХХХХ#SF – увімкнути режим охорони.

ХХХХ#CF – вимкнути режим охорони.
ХХХХ#status – запит поточного стану
Контролера.

ХХХХ#meteo#id – запит поточного стану
метеостанції QuadroMeteo.
Керування пристроями:
ХХХХ#dev#id – виконати код.

Рис. 8. Схема встановлення SIM-карти.

ХХХХ#dev#id#0 – вимкнути пристрій.
ХХХХ#dev#id#1 – увімкнути пристрій.

3. Увімкніть
Контролер.
Увійдіть
до
локальних налаштувань Контролера.
4. Оберіть пункт «Налаштування» меню
Контролера. У розділі «Мобільна мережа
(GSM/GPRS)» виберіть варіант «Модуль
ввімкнений»
в
положення
«вкл.»
(праворуч).
5. Оберіть пункт «Інформація» меню
Контролера. На сторінці повинно бути
зазначено параметри підключення до
GSM мережі (рис. 9):

Дії:

ХХХХ#act#id – виконати дію.
ХХХХ#act#id#0 – вимкнути.
ХХХХ#act#id#1 – увімкнути.
Коди:

ХХХХ#cod#id – виконати код (надіслати
до ефіру).

ХХХХ#cod#id#0 – вимкнути.
ХХХХ#cod#id#1 – увімкнути.
Контролер підтримує відправку USSD-запитів.
Для відправки USSD-запиту необхідно
відправити Контролеру SMS-повідомлення
наступного формату:

ХХХХ*USSD*/

Рис. 9. Сторінка «Інформація».
параметри GSM мережі.

Інтеграція з Порталом
Для розширення можливостей контролера
QuadroBase v.1.0 та функцій системи
«розумний будинок» необхідно інтегрувати
Контролер з Порталом.
Для інтеграції з Порталом необхідно виконати
наступні дії:
1. Перейдіть на сайт http://quadrobit.com/
2. Зареєструйтесь. Увійдіть до свого
облікового
запису.
У
вкладці
"Контролери" натисніть кнопку "Додати
контролер".

Показано

Для взаємодії з Контролером необхідно
відправити SMS-повідомлення наступного
формату:

ХХХХ#command
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3. З'явиться вікно з кодом. Скопіюйте код
до буфера обміну ПК або запам'ятайте
його.
4. Введіть отриманий код у полі "PIN" на
сторінці «Налаштування» і натисніть
кнопку "Підтвердити". З'явиться вікно
"Запит
на
реєстрацію
контролера
відправлений на портал". Натисніть "ОК".
5. Перейдіть на сайт http://quadrobit.com/ та
у вкладці "Контролери" або у вікні
натисніть кнопку "Оновити". Контролер
буде додано до списку підключених
Контролерів.

2.

3.

4.
Мобільний додаток
Для віддаленого управління Контролером і
підключеними до нього пристроями можна
використовувати
мобільний
додаток
Quadrobit Smart Home. Для використання
мобільного додатка необхідно виконати
наступну послідовність дій:
1. Встановіть мобільний додаток Quadrobit
Smart Home на смартфон або планшет.
Додаток доступний в Play Маркет (версія
для Android) або App Store (версія для
iOS).
ЗАУВАЖЕННЯ. Додаток Quadrobit Smart
Home для Android можна безкоштовно
завантажити з Google Play Market. Якщо
доступ
до
Google
Play
Market
заблоковано,
Ви
маєте
змогу
завантажити
*.apk
файл
для
встановлення додатка Quadrobit Smart
Home. В цьому випадку в налаштуваннях
Вашого пристрою увімкніть дозвіл на
встановлення додатків з невідомих
джерел.
2. Запустіть додаток. Натисніть кнопку
«РЕЄСТРАЦІЯ». Введіть Ваш e-mail та
встановіть пароль.
3. ВАЖЛИВО! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ
ПРАВИЛЬНІСТЬ НАПИСАННЯ EMAIL.
ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВХОДУ
В АККАУНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЯ.

5.

USB (9). Підключіть блок живлення до
мережі
живлення
~ 220 В.
Почне
спалахувати LED-індикатор живлення (3).
Це означає, що Контролер знаходиться в
режимі точки доступу.
Підключіть Ваш смартфон або планшет
до домашньої мережі Wi-Fi.
ВАЖЛИВО! КОНТРОЛЛЕР ПІДТРИМУЄ
Wi-Fi 2,4 GHz!
Wi-Fi 5 GHz - НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!
На вкладці «Контролери» праворуч
натисніть ярлик «Меню» і виберіть пункт
«Налаштувати».
В
переліку
Контролерів
з'явиться
поточний Контролер. Щоб Контролер
було додано до акаунту, натисніть кнопку
"ДОДАТИ".
Контролер буде додано до аканту
Користувача.
В
цьому
можна
переконатися, переглянувши вкладку
«Контролери» в додатку, а також на сайті
http://quadrobit.com/.
Для
цього
необхідно зайти в свій обліковий запис та
перейти на сторінку «Контролери».

Мобільний додаток Quadrobit Smart Home
дозволяє підключати до Контролера нові
пристрої. Для додавання нового пристрою
відскануйте QR-код на упаковці пристрою.
Новий пристрій буде автоматично розпізнано
та прив'язано до Контролера.

eBUS
Для підключення до Контролера бойлера
Ariston може використовуватись шина eBUS.
Увімкніть
модуль
eBUS
на
сторінці
«Налаштування» локальних налаштувань
Контролера.
Для підключення панелі керування Ariston
необхідно активувати шину eBUS. Для цього
необхідно
попарно
з’єднати
наступні
електричні контакти на платі Контролера
(див. рис. 10):
- Контакти 1 та 2;
- Контакти 3 та 4.

Мобільний додаток дублює функції Порталу,
дозволяє додавати Контролери та керувати
ними.
Для додавання нового Контролера з
використанням мобільного додатка Quadrobit
Smart Home необхідно виконати наступну
послідовність дій:
1. Підключіть
Контролер
до
блоку
живлення, використовуючи роз’єм micro-
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1
2

Червоний LED-індикатор почне швидко
блимати – це означає, що Контролер
переведено в режим «Точка доступу».

3
4

З. Контролер не приймає / відправляє ІЧ або
РЧ команди.
В. Переконайтесь, що приймач сигналу
знаходиться в зоні дії джерела сигналу (для
ІЧ сигналу – в зоні прямої видимості).
Оптимізуйте взаємне розміщення джерела і
приймача сигналу для поліпшення якості
зв'язку.
Переконайтесь,
що
приймач
запрограмований на виконання відправленої
команди.

Рис. 10.
Фрагмент
електричної
плати
Контролера. Показано електричні контакти 14 для активації шини eBUS.

Несправності та їх усунення

З. Контролер не реагує на SMS-запити
(команди).
В. Переконайтесь, що Контролер підключено
до GSM мережі (див. пункт «Керування
засобами SMS-повідомлень») і знаходиться в
зоні покриття GSM-сигналу.
Перевірте поточний баланс рахунку SIMкарти. У разі необхідності поповніть рахунок
SIM-карти.

У
більшості
випадків
несправність
Контролера викликана його неправильною
експлуатацією. Уважно ознайомтеся з цією
Інструкцією
перед
використанням
Контролера.
У разі виникнення несправностей зверніться
до
службу
підтримки
офіційного
представництва QuadroTech LTD.
Забороняється
самостійно
розбирати,
ремонтувати або модернізувати Контролер.

З. Не працює мобільний додаток.
В. Переконайтесь, що Користувач мобільно
додатки
Quadrobit
Smart
Home
авторизований. У разі необхідності здійсните
реєстрацію та/або авторизацію.
Переконайтеся, що пристрій, на якому
встановлено мобільний додаток Quadrobit
Smart Home, підключено до мережі Internet. У
разі відсутності підключення до мережі
Internet мобільний додаток працює в режимі
обмеженої функціональності і здійснює
зв'язок з Контролером тільки з використанням
SMS-запитів.

Запитання-відповіді
З. Після перемикання Контролера в режим
«станція (клієнт)» пристрій не з’явився в
мережі.
В. Можливо, в налаштуваннях Контролера
були невірно вказані параметри мережі
(пароль для підключення до мережі тощо).
Переведіть Контролер в режим «Точка
доступу» і вкажіть коректні параметри мережі.
Для повернення Контролера в режим «Точка
доступу» необхідно натиснути і утримувати 810 секунд кнопку перемикання режиму роботи
(5) на фронтальній панелі Контролера.

Контакти
Офіційне представництво QuadroTech LTD:
web-site: http://quadrobit.com/
phone: +38 067 466 23 45
e-mail: info@quadrobit.com
Служба технічної підтримки:
e-mail: support@quadrobit.com
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RU
-

Назначение
Контроллер QuadroBase v.1.0 (далее –
Контроллер) предназначен для создания на
его основе систем типа «умный дом».
Контроллер
обеспечивает
возможность
подключения широкого спектра исполняемых
устройств, датчиков и сенсоров. Контроллер
обеспечивает возможность прямого или
дистанционного
управления
всеми
подключёнными устройствами.

-

Мощность
передачи
GSM850,
EGSM900: 2W;
Стандарт сети: 2G;
Отправка и получение GPRS данных;
Поддержка SIM-карт: 1.8V и 3V.

Количество
подключаемых
внешних
устройств: не более 100.
Количество подключаемых метеостанций
QuadroMeteo: не более 16.
Рабочая температура: от 0⁰C до 70⁰С.
Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация не
допускается).

Для удобства использования Контроллера
предусмотрена возможность интеграции с
порталом http://quadrobit.com/.

Перечень поддерживаемых устройств:
- беспроводная метеостанция QuadroMeteo-1,
- беспроводной датчик движения QB PIR-1,
- беспроводной датчик открытия двери/окна
QB OPEN-1,
- беспроводной датчик затопления QB Water1,
- беспроводной контроллер QB POWER-1 с
моторизованным водопроводным краном
QB VALVE-1,
- беспроводная розетка QB socket-1.

Характеристики
Модель: QuadroBase v.1.0;
Версия ПО: 0.8;
Напряжение питания: 5 В;
Потребляемый ток: ≤ 2.0 А;
Взаимодействие с устройствами:
Радиочастотный (РЧ) канал:
- Диапазон частот: 240-930 МГц;
- Предустановленные частоты:
433,92 МГц, 315 МГц;
- Радиус действия: до 50 м;
- РЧ протоколы: PT2260, PT2262,
PT2264, EV1527, и др.;
- РЧ модуляции: ASK (FSK, GFSK, OOK
– опционально);
- Чувствительность РЧ приёмника:
- 121 дБм;
- Максимальная мощность: 20 дБм;
- Чувствительность антенны: 50 Ом.
Инфракрасный (ИК) приёмник/передатчик.
eBUS:
- Напряжение: 8- 24 В;
- Скорость передачи данных: 2400 Бод
- Режимы: master, slave.
- Разъём: 15EDGRC-3.5/3.81.
2
Контактный интерфейс I C (разъём ZOGPOLO).
Wi-Fi:
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц;
- Режимы: клиент, точка доступа;
- Максимальная выходная мощность:
19,5 дБ (89 мВт).
GSM:
- Поддерживаемые частоты: EGSM900,
DCS1800, GSM850, PCS1900;
- Мощность передачи DCS1800,
PCS1900: 1W;

Перечень
поддерживаемых
устройств
постоянно расширяется.
С актуальным перечнем поддерживаемых
устройств Вы можете ознакомиться на сайте:
http://quadrobit.com/.

Меры предосторожности
Перед использованием Контроллера
необходимо
внимательно
изучить данную Инструкцию!
Блок питания Контроллера рассчитан на
работу в бытовых электрических сетях
питания ~220 В.
Запрещается подключать блок питания к
электрическим сетям, имеющим напряжение
отличное от указанного.
Запрещается
блок питания.

использовать

неисправный

Блок
питания
Контроллера
должен
поддерживать выходной ток не менее 2 А.
Рекомендуется использовать оригинальный
блок питания QuadroBit.
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«Точка доступа». Переключение режима
сопровождается частым миганием красных
LED-индикаторов подсветки кнопки (5).

Контроллер рассчитан на использование
внутри помещений! Корпус Контроллера
имеет
вентиляционные
отверстия.
Попадание
влаги
в
вентиляционные
отверстия или разъёмы может стать
причиной
поломки
Контроллера
или
подключённых устройств.

На
боковых
панелях
Контроллера
размещены следующие функциональные
элементы:

Контроллер имеет магнитные фиксаторы на
боковых поверхностях корпуса. Избегайте
взаимодействия
Контроллера
с
посторонними
металлическими,
в
т.ч.
магнитными
предметами.
Это
может
привести
к
замыканию
электрических
контактов на корпусе Контроллера.

7

8

9

10

6

Функциональные элементы
На лицевой панели Контроллера размещены
следующие функциональные элементы:
1

2

3

4

11

Рис. 2: Боковые панели Контроллера. 6 –
2
внешний порт I C; 7 – разъём антенны; 8 разъём eBUS; 9 – разъём питания MicroUSB; 10 – слот SIM-карт; 11 – магнитные
фиксаторы.

5

Подключение
Для подключения Контроллера необходимо
выполнить следующую последовательность
действий:
1. Подключите
к
Micro-USB
разъёму
Контроллера (9) блок питания. Включите
блок питания в электрическую сеть
питания ~220 В. После подключения
начнет мигать LED-индикатор питания
(3). Это означает, что Контроллер
находится в режиме точки доступа.
2. Подключитесь к сети Wi-Fi Контроллера,
используя стороннее устройство (ПК,
смартфон и т.п.). В параметрах выбор
сети Wi-Fi на устройстве выберите
Контроллер quadrobase_A0A000AAAA00,
где A0A000AAAA00 – идентификатор
устройства, у каждого Контроллера он
индивидуальный.
Пароль
доступа:
00000000.

Рис. 1: Фронтальная панель Контроллера. 1
– LED-индикатор GSM-статуса; 2 – ИКпередатчик; 3 – LED-индикатор питания; 4 –
ИК-приёмник; 5 – кнопка переключения
режима работы.
Однократное
кратковременное
нажатие
кнопки переключения режима (5) включает и
выключает режим охраны. Когда режим
охраны включен, кнопка (5) непрерывно
подсвечивается
красными
LEDиндикаторами.
Удержание кнопки переключения режима
работы (5) 8-10 секунд переводит Контроллер
из режима «Станция (клиент)» в режим
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3. Войдите
в
локальные
настройки
Контроллера. Для этого в браузере
введите IP-адрес 192.168.4.1. В окне
браузера должно отобразиться главное
меню контроллера QuadroBase v.1.0.
Главное меню Контроллера (рис. 3)
предоставляет
полный
доступ
к
параметрам и настройкам Контроллера.

параметры подключения: IP-адрес,
DNS, шлюз.
6. После
завершения
настройки
нажмите кнопку «Сохранить».

Рис. 4.
Страница
«Настройка
сети».
Показаны
поля
для
ввода
сетевых
параметров при подключении Контроллера в
режиме «Станция (клиент)».
После изменения параметров сети
настройки
Контроллера
будут
доступны
по
новому
IP-адресу
Контроллера
в
выбранной
беспроводной сети Wi-Fi.

Рис. 3. Главное меню (слева) и главная
страница (справа) локальных настроек
Контроллера.

Основные операции
Выбор режима сети
Для
подключения
Контроллера
к
беспроводной
сети
Wi-Fi
необходимо
выполнить следующие действия:
1. Включите Контроллер. Войдите в
локальные настройки Контроллера.
2. Выберите пункт «Сеть» в главном
меню (рис. 3) локальных настроек
Контроллера.
3. Установите переключатель «Режим
Wi-Fi»
в
положение
«Станция
(клиент)».
4. В окне «SSID» введите название
домашней сети Wi-Fi или нажмите
кнопку «Поиск» для выбора сети из
списка предложенных сетей. В поле
«Пароль»
укажите
пароль
для
подключения к сети.
5. В поле «Тип IP» выберите алгоритм
получения IP-адреса: «Статический»
или «DHCP». В случае выбора
статического IP необходимо указать

РЧ и ИК дистанционное управление
Контроллер позволяет эмулировать РЧ и ИК
пульты для управления исполнительными
устройствами.

Рис. 5. Страница «Устройства». Показан
пример
полученного
радиочастотного
сигнала от неизвестного устройства.
Для эмуляции команд РЧ или ИК пульта
необходимо выполнить следующие действия:
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1. Включите Контроллер. Войдите в
локальные настройки Контроллера.
2. Выберите пункт «Устройства» в
настройках Контроллера (рис. 5).
3. Возьмите
пульт
дистанционного
управления. В случае использования
ИК пульта необходимо навести его на
ИК приёмник (4) Контроллера.
4. Нажмите кнопку на пульте. В таблице
«Последние устройства» настроек
Контроллера
должна
появиться
запись, соответствующая нажатой
кнопке пульта.
5. Напротив
появившейся
записи
нажмите кнопку «+» («Добавить новое
устройство»).
6. Укажите
тип
исполнительного
устройства и название команды. В
случае
необходимости
задайте
дополнительные параметры.

Добавьте виджет отправки команды
на страницу «Главная» локальных
настроек Контроллера. Для этого
отметьте пункт «Показать на главной
странице» (рис. 6).
7. После
завершения
настройки
нажмите кнопку «Сохранить».
8. Повторите процедуру добавления
команд для всех необходимых кнопок
(команд) пульта.
9. Перейдите на страницу «Главная»
локальных настроек Контроллера
(рис. 7).

Рис. 7. Страница «Главная» локальных
настроек Контроллера. Показан виджет
дистанционного
включения
устройства
(телевизор).
10. Нажмите кнопку «Отправить код
управления».
При этом контроллер QuadroBase
V.1.0 должен отправить заданную
команду (ИК или РЧ) управляемому
устройству.
Добавление устройств
Производитель рекомендует использовать
совместимые устройства ТМ QuadroBit для
подключения к контроллеру QuadroBase
v.1.0.
Добавление новых устройств, управление
которыми осуществляется по РЧ или ИК
каналу,
может
осуществляться
в
соответствии с пунктом «РЧ и ИК
дистанционное
управление»
данной
Инструкции.
При подключении к Контроллеру нового
устройства необходимо руководствоваться
инструкцией
для
подключения
этого
устройства.
Рис. 6. Страница «Добавление кода».

Управление с помощью SMS-сообщений
Контроллер
может
управляться
дистанционно с использованием SMSзапросов.

Поля, обязательные для заполнения,
отмечены красным цветом.
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Для использования интерфейса управления с
использованием SMS-запросов необходимо
подключить Контроллер к GSM сети. Для
этого необходимо выполнить следующую
последовательность действий:
1. Отключить Контроллер от сети
питания.
2. Установить SIM-карту формата miniSIM в слот (10) на боковой панели
Контроллера в соответствии с рис. 8:

Для
взаимодействия
с
Контроллером
необходимо
отправить
SMS-сообщение
следующего формата:

ХХХХ#command
где

ХХХХ – PIN-код Контроллера. PIN-код можно
узнать во вкладке «Настройки», поле «SMS
ПИН код».
command – запрос (команда) для
контроллера QuadroBase v.1.0.
Ниже приведён перечень возможных SMSзапросов по категориям.
Общие:
ХХХХ#SF – установить режим охраны.

ХХХХ#CF – отключить режим охраны.
ХХХХ#status – запрос состояния
Контроллера.

ХХХХ#meteo#id – запрос состояния
метеостанции.
Управление устройствами:
ХХХХ#dev#id – выполнить код.

ХХХХ#dev#id#0 – выключить устройство.
ХХХХ#dev#id#1 – включить устройство.

Рис. 8. Схема установки SIM-карты.
3. Включите Контроллер. Войдите в
локальные настройки Контроллера.
4. Выберите пункт «Настройки» меню
Контроллера. В разделе «Мобильная
сеть
(GSM/GPRS)»
установите
переключатель «Модуль включён» в
положение «вкл.» (вправо).
5. Выберите пункт «Информация» меню
Контроллера. На странице должны
быть
указаны
параметры
подключения к сети GSM (рис. 9):

Действия:

ХХХХ#act#id – выполнить действие.
ХХХХ#act#id#0 – выключить.
ХХХХ#act#id#1 – включить.
Коды:

ХХХХ#cod#id – выполнить код (послать в
эфир).

ХХХХ#cod#id#0 – выключить.
ХХХХ#cod#id#1 – включить.
Контроллер поддерживает отправку USSDзапросов. Для отправки USSD запроса
необходимо
отправить
SMS-сообщение
следующего формата:

ХХХХ*USSD*/
Интеграция с Порталом
Для расширения возможностей контроллера
QuadroBase v.1.0 и функций системы «Умный
дом» необходимо интегрировать Контроллер
с Порталом.
Для интеграции с порталом необходимо
выполнить следующие действия:
1. Перейдите на сайт http://quadrobit.com/
2. Зарегистрируйтесь. Войдите в свою
учетную
запись.
Во
вкладке

Рис. 9. Страница «Информация». Показаны
параметры подключения к сети GSM.

21

QuadroTech LTD
“Контроллеры”
нажмите
кнопку
“Добавить контроллер”.
3. Появится окно с кодом. Скопируйте код в
буфер обмена ПК или запомните его.
4. Введите полученный код в окне “PIN” на
странице с локальными настройками
Контроллера
и
нажмите
кнопку
“Подтвердить”. Появится окно “Запрос на
регистрацию контроллера отправлен на
портал”, нажмите “ОК”.
5. Перейдите на сайт http://quadrobit.com/ и
во вкладке “Контроллеры” или в окне
нажмите кнопку “Обновить”. Контроллер
добавится в список подключённых
контроллеров.

1. Подключите Контроллер к блоку питания
используя разъем micro USB (9).
Подключите блок питания к сети питания
~220 В. Начнет мигать LED-индикатор
питания
(3).
Это
означает,
что
Контроллер находится в режиме точки
доступа.
2. Подключите Ваш смартфон или планшет
к домашней сети Wi-Fi.
ВАЖНО! КОНТРОЛЛЕР
ПОДДЕРЖИВАЕТ Wi-Fi 2,4 GHz!
Wi-Fi 5 GHz - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
3. На вкладке «Контроллеры» справа
нажмите ярлык «Меню» и выберите
пункт «Настроить».
4. Выберите точку доступа домашней сети
Wi-Fi из выпадающего списка, введите
пароль
и
нажмите
кнопку
«Подключиться».
5. В
списке
Контроллеров
появится
текущий Контроллер. Чтобы Контроллер
добавился к аккаунту, нажмите кнопку
“ДОБАВИТЬ”.
6. Контроллер добавлен, в этом можно
убедиться,
просмотрев
вкладку
«Контроллеры» в приложении, а также
на сайте http://quadrobit.com/. зайдя в
свою учетную запись во вкладке
«Контроллеры».
Мобильное приложение Quadrobit Smart
Home позволяет подключать к Контроллеру
новые устройства. Для добавления нового
устройства отсканируйте QR-код на упаковке
устройства.
Новое
устройство
будет
автоматически распознано и привязано к
Контроллеру.

Мобильное приложение
Для удалённого управления Контроллером и
подключёнными к нему устройствами может
быть использовано мобильное приложение
Quadrobit Smart Home. Для использования
мобильного
приложения
необходимо
выполнить следующую последовательность
действий:
1. Установите
мобильное
приложение
Quadrobit Smart Home на смартфон или
планшет. Приложение доступно в Play
Маркет (версия для Android) или App
Store (версия для iOS).
ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение Quadrobit
Smart Home для
Android можно
бесплатно скачать из Google Play Market.
Если доступ к Google Play Market
заблокирован, Вы можете загрузить *.apk
файл
для
установки
приложения
Quadrobit Smart Home. В этом случае в
настройках Вашего устройства включите
разрешение на установку приложений из
неизвестных источников.
2. Откройте приложение. Нажмите кнопку
«РЕГИСТРАЦИЯ». Введите Ваш e-mail,
задайте пароль.
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ
ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ EMAIL,
ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВХОДА В
АККАУНТ
И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАРОЛЯ.
Мобильное приложение дублирует функции
Портала, позволяет добавлять Контроллеры
и управлять ими.
Для добавления нового Контроллера с
использованием мобильного приложения
Quadrobit Smart Home необходимо выполнить
следующую последовательность действий:

eBUS
Для
подключения
бойлера
Ariston
к
Контроллеру необходимо использовать шину
eBUS.
Включите модуль eBUS на странице
«Настройки»
локальных
настроек
Контроллера.
Для подключения панели управления Ariston
необходима активация шины eBUS. Для
активации необходимо попарно соединить
следующие контакты на электрической плате
Контроллера (см. рис. 10):
- Контакты 1 та 2;
- Контакты 3 та 4.
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1
2

работы (5) на лицевой панели Контроллера.
Красный LED-индикатор начнёт быстро
мигать – это означает, что Контроллер
переключился в режим «Точка доступа».

3
4

В. Контроллер не принимает / отправляет ИК
или РЧ команды.
О. Убедитесь, что приёмник сигнала
находится в зоне действия источника (для ИК
сигнала – в зоне прямой видимости).
Оптимизируйте
взаимное
размещение
источника
и приёмника сигнала
для
улучшения качества связи.
Убедитесь, что приёмник запрограммирован
на выполнение отправленной команды.

Рис. 10. Фрагмент электрической платы
Контроллера.
Показаны
электрические
контакты 1-4 для активации шины eBUS.

Неполадки и их устранение

В. Контроллер не реагирует на SMS-запросы
(команды).
О. Убедитесь, что Контроллер подключён к
GSM сети (см. пункт «Управление с помощью
SMS-сообщений») и находится в зоне
покрытия GSM-сигнала.
Проверьте текущий баланс счёта SIM-карты.
В случае необходимости пополните счёт SIMкарты.

В большинстве случаев неисправность
Контроллера вызвана его неправильной
эксплуатацией.
Внимательно
прочтите
данную инструкцию перед использованием
Контроллера.
В
случае
возникновения
неполадок
обратитесь
в
службу
поддержки
официального представителя QuadroTech
LTD.
Запрещается самостоятельно разбирать,
ремонтировать
или
модернизировать
Контроллер.

В. Не работает мобильное приложение.
О. Убедитесь, что пользователь мобильно
приложения
Quadrobit
Smart
Home
авторизован. В случае необходимости
осуществите
регистрацию
и/или
авторизацию.
Убедитесь, что устройство, на котором
установлено
мобильное
приложение
Quadrobit Smart Home, подключено к сети
Internet. В случае отсутствия подключения к
сети
Internet
мобильное
приложение
работает
в
режиме
ограниченной
функциональности и осуществляет связь с
Контроллером только с использованием
SMS-запросов.

ЧаВо
В. После переключения Контроллера в
режим «Станция (клиент)» устройство не
обнаруживается в сети.
О. Возможно, в настройках Контроллера
были неверно указаны параметры сети
(пароль для подключения к сети и т.п.).
Переведите Контроллер в режим «Точка
доступа» и укажите корректные параметры
сети.
Для возврата Контроллера в режим «Точка
доступа» необходимо нажать и удерживать 810 секунд кнопку переключения режима
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QuadroTech LTD

Контакты
Официальное представительство QuadroTech LTD:
web-site: http://quadrobit.com/
phone: +38 067 466 23 45
e-mail: info@quadrobit.com

По вопросам технической поддержки:
e-mail: support@quadrobit.com
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