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ORVIBO HOME

HomeMate апликацијата на ORVIBO е комплетна апликација за поврзување на 
уредите за осветлување, безбедност и друго во вашиот дом. Преку лесната 
интеракција и едноставната контрола ќе можете лесно да следите и управувате 
се во вашиот дом.

Поддршка на повеќе јазици: Simpli-ed/Traditional Chinese, English, Japanese, 
French, German, Spanish, Portuguese, Korean, etc..

Попаметна, поедноставна и побезбедна   апликација.
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Како да регистрирате нов профил?
Чекор 1. Отворете ја 
апликацијата, 
кликнете "Sign Up"

Чекор 2. Внесете ваша e-mail 
адреса и лозинка, означете 
“Agree” и кликнете “Sign Up”.

Чекор 3. Проверете го 
вашиот меил, кликнете 
“Register”. 



Што можам да сторам доколку ја заборавам лозинката?

Чекор 1. Отворете 
ја апликацијата и 
кликнете “Forgot 
Password”.

Чекор 2. 
Внесете ја 
вашата меил 
адреса и 
кликнете “Next”.

Чекор 3. Ќе ви биде 
испратен e-mail со 
код за 
верификација. 
Внесете го кодот и 
кликнете “next”.

Чекор 4. Внесете 
нова лозинка по 
ваш избор и 
кликнете “Submit”.



Чекор 1. 
Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на 
вашата сметка. 

Чекор 2. 
Кликнете 
“Account Security”

Чекор 3. 
Кликнете на 
“Modify”.

Како можам да ја променам лозинката на APP?

Чекор 4. Внесете ја 
старата лозинка и потоа 
новата лозинка. Потоа 
кликнете “Done”



Како да го одлогирам APP профилот?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на вашиот 
профил.

Чекор 2. 
Кликнете “Sign 
Out”.

Чекор 3. Кликнете на   
ознаката за да се 
избрише “кеш“ 
отпадот од профилот.



Како да променам Јазик?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на вашиот 
профил

Чекор 2. Кликнете на  
“Language”

Чекор 3. Одберете Јазик 
и кликнете “Done”



Како да исклучам звук/вибрации на APP?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на вашиот 
профил.

Чекор 2. Исклучете ги 
опциите “Touch prompt 
tone” и/или “Vibrate when 
touched”



Како да поврзам паметен шуко приклучок на апликацијата?
Чекор 1. Кликнете 
на “+“ симболот 
во горниот десен 
агол

Чекор 2. Изберете 
“Socket” од листата 
на уреди

Чекор 3. Изберете 
го моделот на 
вашиот уред и 
кликнете “next”

Забелешка: 
Паметниот приклучок 
работи со 2.4G WiFi 
мрежа  



Како да поврзам паметен шуко приклучок на апликацијата?

Чекор 4. Апликацијата 
ќе го пребара уредот 
автоматски.

Чекор 5. Изберете ја вашата WiFi мрежа и 
внесете ја лозинката. Осигурајте се дека 
вашиот паметен телефон и шуко 
приклучокот се поврзани на иста WiFi мрежа

Чекор 6. Внесете 
име за уредот 
(опционално) и 
кликнете “Done”



Како да поврзам Волшебна коцка на апликацијата?

Чекор 1. Кликнете на 
“+“ симболот во 
горниот десен агол

Чекор 2. Изберете 
“Remote” од листата на 
уреди

Чекор 3. Изберете “Magic 
Cube и кликнете “Start to 
add”.



Како да поврзам Волшебна коцка на апликацијата?

Чекор 4. 
Апликацијата ќе го 
пребара уредот 
автоматски.

Step 5. Connect to 

your own 2.4G WiFi

network.

Чекор 6. Изберете ја 
вашата WiFi мрежа и 
внесете ја лозинката.



Како да внесам далечинска контрола?

Чекор 1. Влезете во 
страната на 
волшебната коцка

Чекор 2.  Кликнете 
на “+ Add” 

Чекор 3. Изберете 
уред од листата 
(Пр.Телевизор)

Чекор 4. Кликнете на 
“Match remote control”



Како да внесам далечинска контрола?

Чекор 5. Изберете 
марка на вашиот 
уред (Пр. 
Телевизор)

Чекор 7. Кликнете 
“Done" за да се сними 
далечинската 
контрола.

Чекор 6. Пробајте да го контролирате вашиот 
телевизор. Доколку е во ред, кликнете на 
“Response”, доколку некое копче не работи, 
кликнете “No response” и следете ги 
упатствата.



Како да го копирам далечинскиот управувач од телевизорот?

Чекор 1. Влезете во 
страната на 
волшебната коцка

Чекор 2. Кликнете 
“Copy remote control” и 
внесете име на вашиот 
управувач



Чекор 3. Кликнете копче на 
апликацијата, потоа притиснете го 
истото копче на вашиот ТВ 
управувач свртен кон волшебната 
коцка.

Чекор 4. Повторете ја истата 
постапка на учење за сите 
копчиња на управувачот.

Како да го копирам далечинскиот управувач од телевизорот?



Како да внесам далечинска контрола?

Чекор 1. Влезете во 
страната на 
волшебната коцка

Чекор 2.  Кликнете 
на “+ Add” 

Чекор 3. 
Изберете уред од 
листата 
(Пр.Клима)

Чекор 4. 
Изберете марка 
на вашиот уред 
(Пр. Клима)



Чекор 5. 
Пробајте да го 
контролирате 
вашиот клима 
уред.

Чекор 7. Кликнете 
“Done” за да се 
сними далечинската 
контрола.

Чекор 6. Доколку е во ред, кликнете на 
“Response”, доколку некое копче не 
работи, кликнете “No response” и 
следете ги упатствата.

Како да внесам далечинска контрола?



Како да додадам тајмер?

Чекор 1. Кликнете 
на “...“ симболот во 
горниот десен агол 
и изберете "Timer"

Чекор 4. Можете да 
кликнете вклучи/
исклучи за активација 
или деактивација на 
нагодениот тајмер

Чекор 2.  Кликнете на 
“+“ симболот во 
горниот десен агол.

Чекор 3. Нагодете го 
времето и дејноста 
што сакате да се 
изврши и снимете со 
“Save”



Како да додадам сопствен далечински управувач?

Чекор 1. Влезете во страната 
на волшебната коцка

Чекор 2. Внесете име за 
вашиот контролер и 
кликнете “Add button”



Чекор 3. Додадете го копчето во 
апликацијата и потоа кликнете на 
истото со контролерот насочен 
кон волшебната коцка.

Чекор 4. Повторете ја истата 
постапка на учење за сите 
копчиња на управувачот.

Како да додадам сопствен далечински управувач?



Како да избришам далечинско управување?

Чекор 1.  Кликнете на 
“...“ симболот во 
горниот десен агол

Чекор 2. Одете 
во подесувања 

("Settings")

Чекор 3. Кликнете 
на “Delete Remote 
Control”



Како да поврзам паметна камера на апликацијата?
Чекор 1. Кликнете 
на “+“ симболот во 
горниот десен агол.

Чекор 2. Изберете 
“Camera” од листата 
на уреди

Чекор 3. Изберете го 
моделот на вашата 
камера

Чекор 4. Кликнете 
“Scan QR code” или 
“Add manually”



Чекор 5. Кликнете “I 
have heard voice 
prompts”

Чекор 6. Изберете ја вашата WF мрежа и 
внесете ја лозинката, потоа кликнете “next” 
за да ја додадете камерата

Чекор 7. Внесете 
име за уредот 
(опционално) и 
кликнете “Save”

Како да поврзам паметна камера на апликацијата?



Ако камерата не се поврзе со апликацијата за 90 скунди, проверете дали индикаторот 
на камерата свети во сина боја? Доколку да, можете да се вратите во листата со уреди 
и да го скенирате QR кодот на камерата за да ја додадете повторно.

Како да поврзам паметна камера на апликацијата?



Како да избришам паметна камера?

Чекор 1.  Одете во 
подесувања на 
вашата камера

Чекор 2. Кликнете “Delete Device”

Забелешка: Избришете 
ја камерата од 
апликацијата, доколку 
сакате да ја поврзете 
камерата на друга 
сметка на апликација.



Како да поврзам паметна брава тип S2 со апликацијата?

Чекор 2. Изберете 
“Door Lock” од 
листата на уреди

Чекор 1. Кликнете 
на “+“ симболот во 
горниот десен агол.

Чекор 3. 
Изберете “Smart 
Lock S2”

Чекор 4. Притиснете го 
2 секунди  “setting” 
копчето на S2 бравата 
додека слушнете “start 
Wi-Fi setting” и потоа 
притиснете го “next” 
копчето на апликацијата



Чекор 5. Апликацијата ќе се 
поврзе со S2 автомаски. За 
iPhone апликација, поврзувањето 
со апликацијата е мануелно.

Чекор 6. Изберете ја 
вашата WiFi мрежа и 
внесете ја лозинката, потоа 
кликнете “next” за да ја 
додадете бравата

Чекор 7. Внесете 
име за уредот 
(опционално) и 
кликнете “Save”

Како да поврзам паметна брава тип S2 со апликацијата?



Како да го ажурирам фирмверот на S2 бравата?

Чекор 1 Влезете во 
страната на S2 
паметната брава

Чекор 2.  Доколку 
се детектира нов 
фирмвер, кликнете 
на “Firmware 
Update” 

Чекор 3. 
Кликнете на 
“Upgrade”

Чекор 4. Кликнете “OK”. 
Потоа кликнете го два 
пати димболот “*“ на S2 
бравата. Ажурирањето 
ќе започне.



Чекор 1.  Влезете 
во страната на S2 
паметната брава

Чекор 2. 
Кликнете на 
“Dock Lock User”

Чекор 3. Кликнете на “+“ 
симболот во горниот 
десен агол за да 
додадете нов корисник, 
или кликнете на 
постоечки корисник за да 
го уредите.

Чекор 4. Кликнете на 
“Password”, “Fingerprint” 
или “Proximity card” за 
да подесите лозинка, 
отисок од прст или NFC 
картица соодветно.

Како да додадам нов корисник на S2 паметната брава?



Како да додадам паметен контролер на апликацијата?

Чекор 1.  Кликнете 
на “+“ симболот во 
горниот десен агол.

Чекор 2. Изберете 
“Smart Hub” од 
листата на уреди

Чекор 3. Изберете го 
моделот на вашиот 
паметен контролер и 
кликнете “Start to add”.



Чекор 4. Апликацијата 
ќе го скенира 
контролерот во 
локалната WiFi (LAN) 
мрежа. Кликнете “Add”.

Чекор 5. Ќе се прикаќе 
симбол “√” одкако ќе 
го додадете 
контролерот.

Забелешка: Влезете во “Me” страната, 
кликнете на “My Hub”. Потоа можете 
да најдете информации за вашиот 
паметен контролер.

Како да додадам паметен контролер на апликацијата?



Како да го избришам паметниот контролер од апликацијата?

Чекор 1.  Одете во 
поставки на уреди 
“Device Management”

Чекор 2.  Изберете го 
контролерот што 
сакате да го 
избришете.

Чекор 3. Кликнете на 
“More”



Чекор 4. Кликнете 
на “Delete”

Чекор 5. Двојна 
потврда за бришење 
на контролерот Забелешка: Бришење на 

паметниот контролер 
подразбира и бришење на 
сите уреди поврзани на 
истиот.

Исто така, можете да го 
притиснете копчето на 
самиот контролер за да го 
ресетирате.

За ресетирање на 
контролерот: Притиснете 
кратко четири пати и 
петтиот пат долго (5 сек) за 
да го ресетирате вашиот 
контролер.

Како да го избришам паметниот контролер од апликацијата?



Чекор 1.  Вклучете го 
контролерот (MixPad). 
Допрете со лизгање нагоре за 
да изберете јазик и допрете 
на “Next”.

Чекор 2.  Поврзете 
се на вашата WiFi 
мрежа

Чекор 3. На екранот 
ќе излезе QR код за 
да ја симнете 
апликацијата. 
Доколку веќе ја 
имате инсталирано 
апликацијата, 
кликнете на “next”.

Како да додадам ѕиден контролер за централна контрола 
(MixPad/MixPad S/MixPad mini) на апликацијата?



Чекор 4. Вклучете ја 
апликацијата и кликнете на 
“+“ симболот во горниот десен 
агол. Изберете “MixPad”. 
Потоа кликнете “Scan QR 
code” за да го скенирате 
кодот.

Чекор 5. Скенирајте 
го QR кодот на 
уредот (MixPad S)

Чекор 6. Кликнете 
на “Add device”

Како да додадам ѕиден контролер за централна контрола 
(MixPad/MixPad S/MixPad mini) на апликацијата?



Чекор 7. Внесете име 
за уредот 
(опционално) и 
кликнете “Done”

Чекор 8. Кликнете “Add 
zigbee device” за да 
додадете други ZigBee 
уреди

Чекор 9. Можете да 
го видите 
додадениот MixPad 
S на “Me” страната.

Како да додадам ѕиден контролер за централна контрола 
(MixPad/MixPad S/MixPad mini) на апликацијата?



Чекор 1. Допрете со 
лизгање надолу и одберете 
“Setting (设置)”

Чекор 2.  Кликнете 
на “language”.

Чекор 3. 
Одберете 
“English”

Како да променам јазик на ѕиден контролер за 
централна контрола (MixPad/MixPad S/MixPad mini)



Како да подесам двонасочен прекинувач?

Чекор 1. 
Конфигурирајте го 

ON/OFF прекинувачот 
и сценскиот 
прекинувач на 
контролерот

Чекор 2. Влезете во 
подесување на 
сценскиот панел и 
одберете "Add device 
action"

Чекор 3. Одберете го 
светлото што сакате 
да го контролирате

Чекор 4. Поставете 
го дејството за 
извршување и 
снимете со "Save"



Како да додадам прекинувач на апликацијата?

Чекор 1. Кликнете 
на “+” симболот во 
горниот десен агол

Чекор 2. Одберете 
“Switch & Outlet” од 
листата на уреди 

Чекор 3. Одберете го 
вашиот тип на 
прекинувач и кликнете 
“Start to add”



Чекор 4. Апликацијата 
ќе го скенира уредот, 
потоа кликнете 
“DONE” за да снимите

Чекор 5. Ќе се 
прикаже во вашата 
стандардна соба

Забелешка: Ако сијаличката 
на прекинувачот не светка 
кога ќе го додаете 
прекинувачот, притиснете 
го копчето на прекинувачот 
четири пати кратко и 
петтиот пат долго (5 сек) 
додека сијаличката да 
почне да трепка брзо. Потоа 
повторно притиснете го 
копчето, сијаличката ќе 
трепка споро. Сега можете 
повторно да го поврзете 
прекинувачот со 
контролерот.

Како да додадам прекинувач на апликацијата?



Како да поставам копче на сценскиот панел?

Чекор 1. Кликнете 
на поставки за 
копчето

Чекор 2.  
Кликнете “Add 
scene” и 
одберете сцена

Чекор 3. 
Одберете ја 
сцената што ја 
сакате

Чекор 4. Снимете со 
“Save”



MixSwitch Супер интелигентен уред - конфигурација на 
функцијата MixControl

1. Со употреба на mixcontrol функцијата, mixswitch првиот прекинувач и mixwitch
вториот прекинувач се поставуваат за наизменична контрола.
(Пр.1) Поставување на MixSwitch двонасочна контрола: L1 е поврзана со C2 
контролната линија (Осветлување во спална соба) за контрола на C2 
прекинувачот.
(Пр.2) L2 безжично – одбирање на супер интелигентниот прекинувач 2 – вториот 
клуч го одбира C2 прекинувачот да преземе.



2. Режим на поврзување на MixSwitch тастери во едно/дво/тро-модуларна верзија

MixSwitch Супер интелигентен уред - конфигурација на на 
функцијата MixControl



Како да додадам Автоматика?

Чекор 1. Влезете 
во “Me” страната, 
кликнете 
“Automation”

Чекор 2. 
Кликнете на “+“ 
симболот во 
горниот десен 
агол 

Чекор 4. Одберете 
сензор како на 
пример “Window & 
Door Sensor opened”

Чекор 3. Одберете 
име за вашата 
автоматика, потоа 
кликнете “Add start 
conditions”



Чекор 5. Потоа одберете “Add 
execution task”, кликнете 
“Scene” и одберете ја сцената 
што ви треба

Чекор 6. Поставете 
го времето на 
извршување и 
снимете со “Save”

Како да додадам Автоматика?



Чекор 8. Кликнете 
“Continue to add” за 
да додадете други 
уреди.

Чекор 7. Доколку кликнете 
“Device” во чекор 4, 
одберете ги уредите што 
ви требаат.

Чекор 9. Поставете го 
времето на 
извршување и статус 
и снимете со “Save”

Како да додадам Автоматика?



Како да избришам автоматика?

Чекор 1.  Влезете во “Me” 
страната, кликнете 
“Automation”

Чекор 2.  Кликнете 
“Delete Automation” за 
да избришете



Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната и 
влезете во “Family 
management”

Чекор 2. Кликнете на 
“Family Adress” 

Чекор 3. 
Кликнете 
“ОК“

Чекор 4. Апликацијата 
ќе проба да ја 
детектира вашата 
локација

Како да поставам автоматика за изгрејсонце/зајдисонце
Забелешка: Апликацијата и контролерот мора да бидат ажурирани на верзија 4.0 или понова



Чекор 5. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете “Automation”

Чекор 6. Кликнете на “+“ 
симболот во горниот 
десен агол

Чекор 7. Одберете 
почетен услов (First) 

Како да поставам автоматика за изгрејсонце/зајдисонце



Чекор 10. Поставете го 
времето на извршување 
и снимете ја 
автоматиката со “Save”

Чекор 8. Одберете 
Изгрејсонце(Sunrise) 
или Зајдисонце(Sunset) 
како услови

Чекор 9. Ќе се прикаже 
информација за градот 
под условот, доколку 
апликацијата успешно ја 
детектирала локацијата.

Како да поставам автоматика за изгрејсонце/зајдисонце



Како да додадам сцена?

Чекор 1. Влезете во 
“Scene” страната, 
кликнете на 
“+“симболот во 
горниот десен агол

Чекор 2. Одберете си 
име и фотографија за 
вашата сцена, потоа 
кликнете “Add execution 
conditions”

Чекор 3. Одберете ги 
уредите што ви 
требаат и кликнете на 
“←” симболот во 
горниот лев агол



Чекор 5. Можете 
да ја најдете 
сцената

Чекор 4. Поставете 
го времето на 
извршување, статус 
и снимете со “Save”

Чекор 6. Кликнете на 
сцената за да ги 
контролирате сите 
избрани уреди во исто 
време

Како да додадам сцена?



Како да додадам тајмер за сцена?

Чекор 1. Скролнете 
налево на сцената 
што ја креиравте и ќе 
се појават опции 
“Edit” и “Timer”

Чекор 2. Кликнете на 
“Timer” 

Чекор 3. Кликнете на 
“+“ симболот во 
горниот десен агол



Чекор 4. Одберете 
време и денови во кои 
треба да важи изборот 
и снимете со “Save”

Чекор 5. Можете да го 
најдете тајмерот на 
листата

Чекор 6. Кликнете на 
иконката десно        , за 
деактивација (или 
повторна активација) на 
поставениот тајмер.

Како да додадам тајмер за сцена?



Како да подесам сценско копче на апликацијата?

Чекор 1.  Влезете 
во “Other Devices” 
страната

Чекор 2. Одберете 
Scene Panel” 

Чекор 3. Кликнете 
“Set the button”

Чекор 4. Одберете 
го копчето што 
сакате да го 
подесите



Чекор 5. Одберете 
“Add Scene”

Чекор 6. 
Одберете сцена

Чекор 7. Снимете ја 
сцената со “Save” и 
подесете друго копче

Како да подесам сценско копче на апликацијата?



Чекор 1. Одкако сте ги 
додале сите светилки на 
апликацијата, кликнете на 
“Device group”

Чекор 2. Одберете си 
име за групата и 
кликнете на “Add 
devices” 

Како да подесам групна контрола?
Чекор 3. Одберете ги 
сите светла што сакате 
да ги контролирате



Чекор 4. Групата ќе 
се прикаже на првата 
страница (Homepage)

Чекор 5. Кликнете на иконата 
од групата за да ги 
контролирате сите светилки.

Како да подесам групна контрола?



Како да ги проверам сигурносните снимки?

Чекор 2. Проверете 
ги сигурносните 
снимки.

Чекор 1. Влезете во делот  
“Security” кликнете на  
иконката        
во горниот десен  агол.



Како да подесам акција за извршување во делот 
за безбедност?

Чекор 1. Влезете во делот “Security” 
и кликнете на подесувања  во 
горниот десен агол. Потоа кликнете 
“Arming outside” или “Arming at 
home”.

Чекор 2. Кликнете “Any 
device activated” и 
изберете ги уредите 
што ви требаат. 

Чекор 3. Сега ќе добиете 
нотификација на вашиот 
мобилен, доколку некој од 
уредите е активиран



Како да подесам тајмер за безбедност?

Чекор 1. Кликнете 
на “Security Timing” 

Чекор 2. Кликнете на 
“+“ симболот во 
горниот десен агол 

Чекор 3. Подесете 
го саканиот тајмер, 
модот за акција и 
деновите во кои ќе 
важи, потоа снимете 
со “Save”

Чекор 4. Можете 
да го најдете 
нагодениот тајмер 
во листата



Како да управувам со Просторија?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на “Family 
Management”.

Чекор 2. Кликнете 
на “Room 
Management” 

Чекор 3. Кликнете на 
“+Add room” за да 
додадете нова 
просторија

Чекор 4. Внесете 
име за просторијата 
и нимете со “Save”



Чекор 5. Кликнете на 
“Add Floor”за да 
додадете нов спрат

Чекор 6. Вратете се на 
првата страна 
(Homepage), кликнете на 
името на просторијата

Чекор 7. Потоа можете 
да ја промените 
просторијата

Како да управувам со Просторија?



Како да поканам член на семејство?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на “Family 
Management”.

Чекор 2. Кликнете 
на “Member and 
Permission” 

Чекор 3. Кликнете 
на “+“ симболот во 
горниот десен агол

Чекор 4. Внесете 
профил параметар 
(email) и кликнете 
“Initiate invitation”



Сега вашето 
семејство ќе ги 
прими поканите.

Забелешка: 
Осигурајте се дека 
вашето семејство има 
регистриран профил 
на апликацијата. 
Дозволете и на 
апликацијата да 
прима нотификации.
Членот на вашето 
семејство може да ги 
контролира уредите, 
но нема да може да ги 
промени 
подесувањата.

Вратете се на “Member and Permission” 
страната, одберете го членот на семејството, 
потоа можете да го избришете истиот или да 
ги подесите дозволите.

Како да поканам член на семејство?



Како да креирам ново семејство?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, 
кликнете на “Family 
Management”.

Чекор 2. Кликнете на 
“+“ симболот во 
горниот десен агол

Чекор 3. Изберете 
си име за 
семејството и 
кликнете “Create”

Чекор 4. Сега 
можете да додавате 
уреди во вашето 
ново семејство.



Чекор 1. Поставете ги сите уреди на A 
профил. Влезете во “Family 
Management” страната на А профилот.

Чекор 2. Избришете го 
семејството на A 
профилот 

Како да го предадете вашето семејство на друг сопственик?



Чекор 4. Поврзете го 
B профилот на 
истата Wi-Fi мрежа 
каде што е поврзан 
контролерот

Чекор 5. Одберете го 
семејството што го 
избришавте на A 
профилот. (Кај креаторот 
нема да се прикаже ништо 
ако сте го избришале 
семејството на A 
профилот)

Чекор 3. Влезете во 
“Family Management” 
страната на B 
профилот и кликнете 
“Added to an existing 
family”

Чекор 6. Сега 
семејството е 
предадено на B 
профилот.

Како да го предадете вашето семејство на друг сопственик?



Како да додадам график на Android телефон?

Чекор 1. Одете на 
почетната страна од 
вашиот андроид телефон и 
влезете во постаки за 
график (Widgets)

Чекор 2. 
Одберете го 
граикот (Widget) и 
ставете го на 
почетната страна 

Сега можете да 
контролирате Сцена, 
Уреди и Безбедност на 
вашата почетна страна.



Како да ги користите Siri кратенките (Shortcuts)?

Чекор 1. Влезете во 
“Me” страната, кликнете 
“Siri Shortcuts” 

Чекор 2. Одберете ја 
сцената што ја сакате, 
како на пример “All 
lights on” 

Чекор 3. Кликнете на 
копчето за снимање и 
снимете ја вашата 
гласовна команда.

Забелешка: Sri кратенките бара iPhone 6S и iOS 12.1 или понов.



Чекор 4. Проверете ја 
гласовната команда и 
кликнете “Done” за да 
ја снимите.

Чекор 5. Подесувањето е 
завршено

Чекор 6. Можете да 
побарате од Siri да ја 
акивира сцената.

Како да ги користите Siri кратенките (Shortcuts)?



Чекор 1. 
Одберете сцена

Чекор 2. Кликнете 
на “Delete Shortcut”

Како да ги избришете Siri кратенките (Shortcuts)?



Ви благодариме!
www.orvibo.com

http://www.orvibo.com/

