
2. Щоб уникнути нещасного випадку, будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій виробника та не 
використовуйте непридатні аксесуари.

8. Не перевантажуйте шнур живлення, перевантаження може призвести до пожежі або 
ураження електричним струмом.  
9. У цьому блоці керування не існує користувацьких частин. Не намагайтеся самостійно 
розбирати цей пристрій. 



1. Робоча вологість або температура занадто високі, такі як прямий сонячний 
протік, дощ тощо. 
2. джерело вогню поруч або продукт знаходиться в будь-якому іншому середовищі 
з високою температурою 
3. Продукт зламан або є видимі пошкодження на будь-якому компоненті. 
4. Інша екстремальна погода, така як сильний дощ, гроза, тайфун тощо. 
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 Інструкція щодо функцій 

Кнопка UP (рух вгору) 

Кнопка DOWN (рух вниз) 

Кнопка STOP 

За звичайних умов, просто натисніть кнопку UP / DOWN на пульті 
дистанційного керування або настінному пульті, щоб керувати 
екраном вгору та вниз.  
Якщо ви хочете передати поточний статус вгору / вниз або вниз / 
вгору, двічі натисніть відповідну кнопку.  
Якщо під час використання не виконується більше 5 хвилин роботи, 
приймач автоматично вимикається.  
Якщо вам потрібно відключити зв'язок між віддаленим та стіновим 
приймачем, просто натискайте кнопку STOP на приймачі протягом 
15 секунд, доки звуковий сигнал не звучить три рази. 

 Примітки: 

Якщо контрольна відстань явно скорочується або пульт дистанційного 
керування не працює нормально, будь ласка, змініть батареї. 
 Якщо ваш віддалений пристрій все-таки не може працювати належним 
чином, спробуйте виконати наведене нижче керівництво, щоб знову 
підключити приймач дистанційного керування та настінний пульт.  

 Пульт дистанційного керування та стінний пульт 
керевництво з підключення 
1. Підключіть приймач до джерела живлення, звуковий сигнал звучить 
тричі. 
2. Продовжуйте натискати кнопку STOP на приймачі протягом п'яти 
секунд, звуковий сигнал звучить двічі. 
3. Потім натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, 
повторне підключення буде установлене з одним довгим звуковим 
сигналом.  
4. Якщо проблема не вирішена, зв'яжітся з нами. 

Робоча напруга: ~200В/100В +/-10% 
Модель батареї: 23A 12V 


