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Radyo ve Mekanik Limit Anahtarlı Motor Kullanıcı Kılavuzu 

1 UYARI

1, Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri 
   düşük olmayan veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve tehlikelerin anlaşılması 
   konusunda denetim veya talimat alabilecek ve deneyim ve bilgi eksikliği olmayan kişiler 
   tarafından kullanılabilir. 

 Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

 Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

2, Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, teknik servisi veya 
   benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

3, Bağlantı kesme için araçlar kablolama kurallarına uygun olarak sabit kablolamaya 
   dahil edilmelidir.

4, UYARI: Önemli Güvenlik Talimatları, kişilerin güvenliği için bu talimatları izlemesi 
   önemlidir. Bu talimatları saklayınız.

   UYARI: Temizlik, Bakım ve parçaların değiştirilmesi sırasında, cihazın güç kaynağı
    ile bağlantısı kesilmelidir.
  

   UYARI: Önemli güvenlik Talimatları. Yanlış montaj ciddi yaralanmaya neden 
   olabileceğinden tüm talimatları izleyin.

5, Çocukların sabit kontrollerle oynamalarına izin verilmemeli, uzaktan kumandalardan 
   uzak tutulmalıdır;

  Kurulumu rutin olarak, dengesizlik ve aşınma belirtileri ya da kablo ve yaylarda hasar 
olup olmadığını kontrol edip, onarım veya ayar gerekliyse kullanmayınız;

  Pencere temizliği gibi bakım işlemlerinin yakın çevrede yapıldığı sürece çalıştırmayınız;

  Kurmadan önce, gereksiz kabloları veya bileşenleri çıkarın ve elektrikli çalışma için 
   gerekli olmayan tüm donanımları devre dışı bırakın;

  Akım verilen parçanın özelliklerinin nominal yük ve nominal çalışma süresi ile uyumlu 
   olması gerekir;

6, Akım verilen parçanın kütlesi ve boyutu, nominal tork ve nominal çalışma süresi ile 
   uyumlu olması gerekir;

   Sabit kontroller kurulumdan sonra açıkça görülebilir durumda olmalıdır.
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Malfunction inspect and disposal malfunction disposal method11

 Malfunction inspect  Disposal malfunction disposal method

the LED light on the emitter can’t light  check the battery of the emitter

none reaction
Check the main power, the connection and the 
temperature which accord with the technical data.

the remote range obviously shorted
please replacing the battery or there is strong
 interfere hereabout or the antenna is fall off

the LED light on the emitter can shine, 
but the injunction can’t be transferred Check the main power, check the program setting.
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Güç: AC 220V(110V)/50Hz (60Hz)

Koruma Endeksi: IP44 

Motor en fazla 15 Kumanda ile uyumlu olarak çalışabilir.

Teknik Özellikler

Kablo Bağlantısı

Kodlama Not: Kod öğrendikten sonra kumandadan yukarı, aşağı ve durdurma kontrol edilebilir.
Ayrıca, kumanda kodlamasında sadece tek bir tüp motora enerji veriniz aksi takdirde diğer tüp 
motorlarda kodlanmakta olan kumandaya dâhil olur.

1)  Güç veriniz, motor titreşim 
verecektir. 

 4) Motoru, Kumandadan kontrol
 edebilirsiniz.

3) Kumandanın DURDUR düğmesine 
10 saniye içinde bir kez basın, motor 
titreşim verir.

2)Kumandanın YUKARI ve AŞAĞI 
düğmelerine 1(bir) kez aynı 
anda basın.

 1) Kumanda A nın YUKARI
 ve AŞAĞI düğmelerine
 1(bir) kez aynı anda basın.

2) Kumanda A nın DURDUR
 düğmesine 10 saniye içinde
 8(sekiz) kez basın, motor 
titreşim verir.

 3) Kumanda B nin YUKARI
 ve AŞAĞI düğmelerine 
1(bir) kez aynı anda basın.

4) Kumanda B nin DURDUR
 düğmesine 10 saniye içinde 
1(bir) kez basın, motor 
titreşim verir.

 5) Motoru Kumanda 
B ile kontrol edebilirsiniz.

Kopyalama

Kod Silme

1   Kumandanın YUKARI ve 
AŞAĞI düğmelerine 1(bir) kez
aynı anda basın.

) 2) Kumandanın DURDURMA 
düğmesine 10 saniye içinde 
7(yedi) kez basın.

3)Kumandanın YUKARI düğmesine 
10 saniye içerisinde 1(bir) kez basın,
 motor titreşim verir.

 4 Artık çalıştırdığınız bu kumanda
 motoru tekrar kontrol etmeyecektir.

)

 1) Kumandanın YUKARI 
ve AŞAĞI düğmelerine 
1(bir) kez aynı anda basın.

2) Kumandanın DURDURMA 
düğmesine 10 saniye içinde 
6(altı) kez basın.

3) Kumandanın YUKARI 
düğmesine 10 saniye içinde 
1(bir) kez basın,motor titreşim 
verecektir.

4  Motorun hafızasına kayıtlı olan
 tüm Kumandalar silinmiş olacaktır.

)

Radyo ve Mekanik Limit Anahtarlı Motor Kullanıcı Kılavuzu

 A: Kullanmakta olduğunuz Kumanda (A) yı silmek için

B: Tüm Kumandaları Silme
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3

4
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Not: Kullanmakta olduğunuz Kumanda (A) yı kopyalamak için
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Frekans: 433.92MHz 

Minimum tambur boru çapı: 40mm 
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Direction Change

 If the motor is in vibration state, long press emitter's UP or DOWN button for 3 seconds, the motor will run continously. 

 1  Press UP and DOWN 

 buttons simultaneously.

) 2)Press emitter's STOP button 

once within 10S.

3)Press emitter's UP button once 
within 10S, the motor will vibrate.

4)The motor will run 
step by step.

 1  Press UP and DOWN 

 buttons simultaneously.

) 2)Press emitter's STOP button 

once within 10S.

3)Press emitter's DOWN button once 
within 10S, the motor will vibrate.

4) The motor will run 
continuously.

 1  Press UP and DOWN 

 buttons simultaneously.

) 2)Press emitter's STOP button 

six times within 10S.

3)Press emitter's DOWN button once 
within 10S, the motor will vibrate.

 4)The motor's running direction 
 is changed.

Set Step by Step Function

Delete Step by Step Function
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Set limit9

a. Switch the power, and the shutter will rise. Adjust the limit switch according to the mark on the limited switch. 

                        means the motor’s clockwise and anti-clock wise running; Use the adjusting pole to adjust at ‘+‘ direction and the

     journey of the shutter will increase; Use the adjusting pole to adjust at ‘–‘ direction the journey of the shutter will reduce.
 
    Repeat re-adjustment till settings are satisfactory.

b. Adjust the limit switch according to the mark in the operation. The motor may be damaged if wrong adjusted.
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LpA ≤ 70 dB(A) 

Installation of window shutter and transmission shaft10

a. Connect the wire. Switch the power. After the motor stops running at one direction ( the close state ), cut off the power. 

b. Put he shutter into the orbit from the above the Aluminum Tube. After that the window should be in the close state. 

c. Fixing the shutter and Aluminum Tube: first fix the place where install the screws, which should be equi-spaced in Aluminum Tube
 
    line. Make sure the shutter doesn’t curl after being fixed. Ensure the screw not reach the face of the tubular motor. 

d. Make sure the connection between shutter and Aluminum Tube is Ok and the force bearing is balanced. 

e. The installation of tubular motor, Aluminum Tube and shutter  see Pic 1.

Pic 1

1. Bracket
2. End cap
3. Driveadapter
4. Tubular motor
5. Crown
6. Bracket
7. Aluminum tube
8. Shutter/ curtain

 Azami. dBm<10dBm 

Alıcı kategorisi: 2 
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Yön Değiştirme

 1) Kumandanın YUKARI ve
 AŞAĞI düğmelerine 1(bir) 
kez aynı anda basın.

2) Kumandanın DURDUR 
düğmesine 10 saniye içinde
1(bir) kez basın.

3 Kumandanın YUKARI düğmesine
10 saniye içinden 1(bir) kez basın,
motor titreşim verecektir.

4) Motor adım adım çalışacaktır.

 1) Kumandanın YUKARI 
ve AŞAĞI düğmelerine
1(bir) kez aynı anda basın.

2) Kumandanın DURDUR 
düğmesine 10 saniye içinde 
1(bir) kez basın.

3) Kumandanın AŞAĞI düğmesine 
10 saniye içinde 1(bir) kez basın, 
motor titreşim verecektir.

4) Motor sürekli çalışacaktır.

 1   Kumandanın YUKARI 
ve AŞAĞI düğmelerine 
1(bir) kez aynı anda basın.

) 2) Kumandanın DURDURMA
 düğmesine 10 saniye içinde 
6(altı) kez basın.

3)Kumandanın AŞAĞI düğmesine 
10 saniye içinde 1(bir) kez basın,
 motor titreşim verecektir.

 4) Motorun Çalışma Yönü değişmiştir.

 Adım Adım İşlev Ayarlama

 Adım Adım İşlev Silme
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Limit Ayarlaması 9

a. Elektriği veriniz, panjur bir yöne hareket edecektir. Limit noktalarını                  işaretlerine göre belirleyiniz. Ayarlama çubuğuyla 

+ yönde ne kadar yukarı çıkacağını veya - yönde ne kadar aşağı ineceğini belirleyiniz. İstediğiniz noktalarda duruncaya kadar 

ayarlamanızı yapınız. 

b. Motor limit ayarlarını işaretlere göre yapınız, yanlış ayarlamalar motora zarar verebilir.

Radyo ve Mekanik Limit Anahtarlı Motor Kullanıcı Kılavuzu 

Not: Motor adım çalışma durumunda ise, 3 saniye Kumandanın YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basıldığında geçici olarak motor sürekli çalışacaktır.
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Power: AC 220V(110V)/50Hz (60Hz)

Protection Index: Ip44 

The motor can be compatible with 15 emitters at most

Technique Specifications

Wire Connection

Code Learning Note: After code learning, you can use the emitter to control the motor to run up, down and stop.
In addition, please let the power only one tubular motor while code learning, otherwise the code
learning will be as included for other tubular motors in the area.

1)Power on, the motor will vibrate.  4) You can control the motor 
by the emitter.

3)Press emitter's STOP button once 
within 10S, the motor will vibrate.

 2  Press UP and DOWN 

 buttons simultaneously.

)

 1  Press A UP 
 and DOWN buttons 

 simultaneously.

) emitter's 2)Press A emitter's STOP 
button eight times within 
10S, the motor will vibrate.

 3  Press B UP 
and DOWN buttons 

simultaneously.

) emitter's 4)Press  emitter's STOP 

button once within 10S, 
the motor will vibrate.

B  5) You can control the motor 
by B emitter.

Copy

Code Deleting

 1  Press UP and DOWN 

 buttons simultaneously.

) 2)Press emitter's STOP button 

seven times within 10S.
3)Press emitter's UP button once 
within 10S, the motor will vibrate.

 4 This emitter you are operating
  now won't control the motor again.

)

 1  Press UP and DOWN 

 buttons simultaneously.

) 2)Press emitter's STOP button 

six times within 10S.
3)Press emitter's UP button once 
within 10S, the motor will vibrate.

4 All the emitters that have already
learned the motor's code won't 
control the motor any more.

)

 Delet the emitter you are operating

B: Delet all the emitters

2

3

4

5

Note: To copy the Control (A) you are using
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LpA ≤ 70 dB(A)

Frequency: 433.92MHz 

Minimum tube diameter: 40mm 

Panjur ve Şanzuman Milinin Montajı10

a. Kabloyu bağlayın. Gücü değiştirin. Motor bir seferde durduktan sonra yönünde (yakın durum), gücü kesin.

b. Kepenkleri yukarıdaki alüminyum tamburun yörüngesine koyun. Bundan sonra pencere yakın durumda olmalıdır.

c. Kepenk ve Alüminyum tamburun Sabitlenmesi: önce Alüminyum Boru hattına eşit olması gereken vidaların takıldığı yeri sabitleyin. 
    
    Kepenk/Panjur ‘un sabit olmadığından emin olun. Vidanın tüp motorun yüzeyine ulaşmadığından emin olun.

d. Kepenk/Panjur ve Alüminyum tambur arasındaki bağlantının iyi olduğundan ve kuvvet yatağının dengeli olduğundan emin olun.

e. Tüp motor, Alüminyum tambur ve Panjur montajı bkz.Resim 1.

Şekil 1

1. Braket
2. Yan Kapak
3. Sürücü adaptörü
4. Tüp Motor
5. Taç
6. Braket
7. Alüminyum Tambur
8. Panjur / Perde

Alıcı kategorisi: 2Alıcı kategorisi: 2

Max. dBm<10dBm 

Receiver category: 2
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WARNING

Radio and mechanical limit swtich Motor user guide 

1, This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 
   reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge 
   if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a 
   safe way and understand the hazards involved. 

 Children shall not play with the appliance.

 C leaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2, If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
   agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3, Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with 
   the wiring rules.

4, WARNING: Important safety instructions. It is important for the safety of persons to 
   follow these instructions. Save these instructions.

   WARNING: the drive shall be disconnected from its power source during cleaning, 
   maintenance and when replacing parts
  

   WARNING: Important safety instructions. Follow all instructions, since incorrect
   installation can lead to severe injury

5, Do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from 
   children;

  Frequently examine the installation for imbalance and signs of wear or damage to 
   cables and springs. Do not use if repair or adjustment is necessary

  Do not operate when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the 
   vicinity;

  Before installing the drive, remove any unnecessary cords or components and disable 
   any equipment not needed for powered operation;

  That the characteristics of the driven part must be compatible with the rated load and 
   rated operating time;

6, The mass and the dimension of the driven part shall be compatible with the rated 
   torque and rated operating time;

  F ixed controls have to be clearly visible after installation;
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Arıza incelemek ve Teknik Destek Alma

Arıza incelemek  Teknik Destek Alma

Kumandaki LED ışığı yok  Kumandanın pilini kontrol ediniz. 

Motorda tepki yok
Teknik verilere uygun olarak Ana gücü, bağlantıyı ve
 bağlantıları, uygun sıcaklık olup olmadığını kontrol ediniz.

Kumanda menzili bariz azaldı
lütfen pili değiştiriniz veya gücü ve Anten ile ilgili 
bir sorun olmadığını kontrol ediniz.

Kumanda üzerindeki LED ışık yanıyor ancak 
program transfer edilemiyor Ana gücü ve program ayarını kontrol edin.
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