
Řetězový motor  pro ovládání žaluzií

Popis:
bez nutnosti výměny existujících žaluzií, nebo jejich speciálnímu nastavení, jednoduché ovládání
Wifi připojení: spolupracuje s google home, Alexa amazon a ostatními aplikacemi pro hlasové ovládání
Plánovač: nastavení času roztahování/stahování žaluzií, roztažení při východu slunce, stažení při západnu slunce.
Dlouhý dosah: ovládání žaluzií může probíhat i ze vzdálených míst ve Vaší nepřítomosti
Snadná instalace: 3 - 5 minutová montáž
Ovládání: mobilním telefonem, tlačítky umístěnými na motoru

Zapínání motoru a výběr pozice žaluzií

Zapínání: motor otevřete posunutím mini tlačítka (viz. obrázek)
Poloha řetězu: Směr vlevo: rolety, řetízek/lano jsou na levé straně

 Směr vpravo: rolety, řetízek/lano jsou na pravé straně
Seshora posuňte tlačítko doleva nebo doprava. LED diody 
probliknou.
(Směr lze nastavit také v aplikaci)

Pozn: tlačítko přepínejte opravdu opatrně, aby nedošlo k jeho ulomení. 

Párování s aplikací Tuya Smart

V aplikaci "Obchod play" (Android) nebo "AppStore" (iOS) zadejte do vyhledávání Tuya Smart a nainstalujte. 
Můžete také použít QR kód.

Otevřete aplikaci         Tuya Smart a po úspěšné registaci a přihlášení spárujte s motorem

Tapněte na "Přidat zařízení"
nebo na "+" v pravém horním rohu

Vyberte kategorii "Small home 
apliance" a vyberte "Záclony 

(wifi)"

Vyplňte heslo k
Wifi

Resetujte motor: podržte současně 
tlačítko "nahoru" a "Stop" po dobu cca. 
10 sekund "modrá LED problikne" a 
poté začnou současně rychle blikat 
zelená a červená LED dioda. Motor je 
připraven pro párování s aplikací.

Potvrďte "Blink 
quickly" - rychlé 

blikání LED

Pozn:
1) po úspěném spárování nebude motor prozatím 
reagovat. To až po dokončení kroku 4: Nastavení 
dráhy

Obrázek 1 Vhodné ozubené kolo a řetěz



Montáž

součástí balení. 
Dbejte na to, 
aby byl řetízek 
napnutý a do 
otvorů L nebo R 
(podle směru 
žalužií vpravo 
nebo vlevo) si 
označte místo 
instalace držáku.

stáhněte žaluzie do 
montážní polohy motoru a 
vložte papírovou kartu, 
která je

Metoda instalace 1:
nalepte 3M oboustranou 
lepící pásku, která je 
součástí balení. Motor 
používejte až 12 hodin po 
nalepení.

Metoda instalace 2:
Na označení, které bylo 
provedeno v 1 kroku 
přišroubujte držák pomocí 
šroubů a hmoždinek, které 
jsou součástí balení.

Dle obrázku níže vyjměte 
zadní krytku, nasaďte 
řetěz na vhodný typ 
ozubeného kolečka a 
vložte do motoru.

Dbejte na 
správné napnutí 
řetězu, nasaďte 
motor na držák, 
mělo by se 
ozvak cvaknutí.

Pozn: ujistěte se, že použijte vhodné ozubené kolečko pro řetěz a upravte napnutí řetězu, jinak bude provoz příliš žaluzií hlučný

Nastavení dráhy

Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolu 
pro nastavení 

limitu horní mezní polohy.
horní mezní poloha

Dlouze podržte tlačítko "Stop"
cca. 5 sekund dokud  

nezabliká červená LED.

Stiskněte tlačítko dolu a
žaluzie pojednou k 
požadované dolní 
mezní pozici. 

Stiskněte tlačítko STOP, nastavení 
dráhy je hotové.

(Nastavení můžete také otočit z 
dolní mezní polohy do horní mezní 

polohy)

Pozn: pokud potřebujete nutně změnit dráhu, proveďte RESET.

Nastavení funkcí

Plánovač: lze nastavit časy roztažení/stažení dle Vašich požadavků

Hlasové ovládání*

* zařízení lze totožným způsobem přidat do aplikace Smart life, kde se hned v úvodní části obrazovky nachází ikona mikrofonu v pravém horním rohu

Propojení s google Alexa, atd.
Já

Učení dálkového ovladače (není součástí balení)

Dlouze podržte tlačítko "stop"
 po dobu cca. 7 sekund, dokud 

neproblikne červená LED

Na ovladači libovolně 
stiskněte tlačítko 
nahoru nebo dolu

zelená, modré LED 
dvakrát zablikají.

Obnova továrního nastavení a odejmutí

Dlouze podržte 
tlačítka "nahoru" a 
"dolu" po dobu 8 
sekund

Stiskněte spodní 
tlačítko na motoru, tím 
se motor odemkne z 
držáku a lze jej vyjmout.

Parametry:

Název

Točivý
moment

Frekvence

Max.velikost 
žaluzií

Dosah

Model

Rychlost

Napětí

Max.
hmotnost

Kompatibilita

Metoda
ovládání

Napětí
adaptéru

Jmenovitý 
proud

Kapacita 
baterie

Ovladač žaluzií

bez limitu, musí být 
dobrá kvalita wifi signálu

telefonem nebo
dálkovým 
ovladačem

lze ovládat napřímo google home nebo alexa, 
atd.


