








CONFIGURAÇÕES INICIAIS 

Primeiro utilize as teclas de seleção laterais (direita (l bip), P2 novamente (l bip), e FECHAR (3 bips e l

ou esquerda) para definir o canal em que deseja movimento). Pronto! O controle remoto está pare-

programar sua cortina. O canal de acionamento ado com o motor girando no sentido 2.

em grupo (canal O) não permite parear o controle

com o motor. Após selecionar o canal do controle

remoto, siga os passos a seguir.

CONFIGURAÇÕES INICIAIS 

Pareando o Controle Remoto 

Ligue o motor na energia elétrica (l bip e l movi

mento) ou mantenha pressionado o botão Pl por 3

segundos (3 bips e l movimento), dentro dos próxi

mos 7 segundos, no controle remoto, pressione P2

(l bip), P2 novamente (l bip), e a tecla ABRIR (3 bips

e l movimento). Pronto! O controle remoto está

pareado com o motor.

Direção de Rotação do Motor 

Você clica para abrir e a cortina fecha. Corrija de

rotação do motor.

Método 1: Ligue o motor na energia elétrica (l bip e

l movimento) ou mantenha pressionado o botão

Pl por 3 segundos (3 bips e l movimento), dentro

dos próximos 7 segundos, no controle remoto,

Método 2: Mudar a direção de rotação: Mantenha

pressionado o botão Pl por 6 segundos até ouvir 3

bips (e l movimento) do motor, então solte o botão

Pl. A rotação foi invertida com sucesso!

� --+ 6 segundos

Configurando os limites (fim de curso) 

superior e inferior 

1. No controle remoto, pressione para abrir e posi

cione a cortina no limite superior desejado. Pres

sione P2 (l bip), pressione a tecla ABRIR (l bip) e

ABRIR novamente (3 bips e l movimento). Pronto!

O limite superior foi definido com sucesso.

pressione P2 (l bip), P2 novamente (l bip), e ABRIR 2. No controle remoto, pressione para fechar e
(3 bips e l movimento). Pronto! O controle remoto posicione a cortina no limite inferior desejado.
está pareado com o motor girando no sentido 1. Pressione P2 (l bip), pressione a tecla FECHAR (l 

Para reverter, repita a operação pressionando a bip) e FECHAR novamente (3 bips e l movimento).

tecla fechar: Pronto! O limite inferior foi definido com sucesso.

Ligue o motor na energia elétrica (l bip e l movi-

mento) ou mantenha pressionado o botão Pl por 3

segundos (3 bips e l movimento), dentro dos próxi

mos 7 segundos, no controle remoto, pressione P2
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Cancelar os limites superior e inferior: 

CONFIGURAÇÕES INICIAIS 

PARAR, intervalo de 2 segundos, lx a tecla PARAR, 

intervalor de 2 segundos, lx a tecla PARAR, interva-

No controle remoto, pressione uma vez a tecla P2, lo de 2 segundos e mais lx a tecla PARAR (3 bips e l 

depois l vez a tecla FECHAR e por último pressione movimento). Pronto! A posição favorita foi cancela-

ª tecla P2 novamente. Pronto! Os limites inferior e da. 

superior foram apagados. Agora você pode repro

gramá-los voltando ao passo de nº 3 acima. 

Memorizar Posição Favorita 

Atenção: Antes de memorizar sua posição favorita, 

certif ique-se que os limites superior e inferior 

estão definidos (configurados). A distância entre a 

posição favorita e os limites superior e inferior deve 

ser no mínimo, de 30 cm. 

Posicione a cortina na posição preferida desejada. 

Agora, pressione lx a tecla P2 (l bip), lx a tecla 

PARAR, aguarde 2 segundos, lx a tecla PARAR, 

mais 2 segundos e por último lx a tecla PARAR (3 

bips e l movimento). Pronto! Posição favorita defi

nida. 

�----+ C=J -2seg1.----+C=J----+2seg.----+C=J 

� -+ (=] -+ 2 seg. __, (=] __, 2 seg.-+ (=] __, 2 seg.-+ (=] 

* Esta operação deve ser concluída com intervalos

de 2 segundos entre cada tecla PARAR, caso con

trário não funcionará. 

Parear controle remoto adicional 

No controle remoto principal, pressione P2 (l bip) e 

P2 (l bip). No controle adicional pressione P2 (3 

bips e l movimento), pronto! O novo controle 

remoto foi adicionado com sucesso! 

Acione sua posição favorita 

Mantenha pressionada a tecla Parar por 2 segun-

dos, a cortina irá automaticamente para a posição 
Cancelar todos os controles remotos 

Pressione P2 (l bip), PARAR (l bip) e P2 (3 bips e l 

movimento). Pronto. Todos os controles foram 

excluídos. 

favorita. 

Cancelar sua posição favorita 

Depois que a cortina se movimentar para a posição 

favorita, pressione lx a tecla P2 (l bip), lx a teclar 

s 

* Esta ação exclui todos os controles pareados

mas NÃO elimina o ajuste de fim de curso (supe

rior e inferior). 

Obs: Se a posição favorita estiver ativa, o controle 

remoto adicional também irá acionar essa função. 

Ativar/Desativar método pulso do 
controle remoto

Pressione P2 (l bip), SUBIR (l bip) e DESCER (3 

bips) para ativar ou desativar a função pulso. 







PROGRAMANDO O APP 

Cancelar 

Selecione sua rede WI-FI, digite sua senha e 

clique em "Próximo':. Atenção: Selecione 

apenas rede 2.4GHz. Não -funciona na rede 

5GHz. Digite sua senha, evite copiar e colar. 

Cancelar Modo EZ 

' 

Selecione uma rede Wi-Fi de 

2.4 GHz e digite a senha. 

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 
2.4 GHz antes de continuar. Método comum de 

configuração de roteador 

'º"' 
..,, Wi-Fi · 2.4Ghz • � 

� CONNECT 

éJ Senha 

-

Cancelar 

Adicionando dispositivo 

Certifique-se de que o dispositivo está 
ligado. 

' 

. 

' 

' 

' 

Dspositi•,c 
sde 

c,g,talza;a 

' 

' 

' 

' 

Com o motor ligado na energia elétrica, 

pressione 3 vezes a tecla Pl, localizada 

na cabeça do motor. Confirme se o motor 

emitiu o bip e siga_para o próximo passo 

clicando em "Próximo".

Dispositivoadicio"lé!docomsucesso 

8.sl�deE,;tar Quarl"prmcipal 

QuartoSecurdârio 

Cozmha Cse'itório 

Disposilivoadiciol\éldocomsucesso 

Sala de Estar Quartoprin�il)<ll 

.... ... .. 

Reinicialize o 

dispositivo 

Pressione 3x o botão P1 do motor. 

9 
Conf!rme se o mo!o_r emitiu bips e 

siga para o prox1mo passo. 

CHll::I·& 

Cozinha Esc,i1cir10 Aguarde o pareamento do motor com o 

WI-FI e depois clique em "Concluído". 
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