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Vékony zsinórfüzérek
és kis gyöngyláncok

Vastag zsinórfüzérek Nagy gyöngyláncok

Kérjük, hagyjon 3-5 mm távolságot
az alsó pozíció és a tartókonzol
között a szerelés során

Távolítsa el a hajtómű fedőlapját

A motor beállítja a felső és alsó határhelyzeteket, és a határértékek akkor is menthetők,
ha a motor kikapcsol;

Két futási mód: döntés és emelés mód. Az alapértelmezett mód a döntés;
Okos vezérlés applikációval
Zigbee kétirányú technológia, azonnali állapotok jeleníthetők meg az applikációban;
A motor fordulatszáma állítható az alkalmazásban;
A nagy akkumulátor kapacitás támogatja a hosszú ideig tartó munkát;
A töltővel vagy napelemmel működtetett, a napelem beépített fényérzékelővel
rendelkezik az automatikus vezérléshez;

Ne tegye ki erős közvetlen napsütésnek. Használatához vagy tárolásához
tartsa távol a szalagfüggöny mozgató motort magas hőmérséklettől vagy
nedves helytől.

Válasszon kompatibilis hajtóművet

Húzza meg a vezetékeket vagy láncokat, a hajtóműhöz.

Motor rögzítőlemez szerelési lehetőségek

1,3M ragasztó 2. Csavaros rögzítés

Távolítsa el a fogakat, ahol a huzal vagy a láncok kijönnek a fedőlapon;
majd zárja le a fedelet

Csatlakoztassa a napelemet vagy az érzékelőt a vak motorhoz.

Védő fogak

Helyes telepítés

AM43-0.45/40-ES-EZ(TY)

Modell Bemeneti teljesítmény A napelemek
specifikációi

Záró-rotor
    áram

Sebesség-
tartomány Nyomaték Névleges áram Akkumulátor-

   kapacitás

DC charger 8.4VDC 12V/0.3W 1.8A 20-50rpm 0.45Nm 7.4VDC/1000mAh

Beállítás gomb

Töltőcsatlakozó Szolár és érzékelő csatlakozó port

Fel
Indikátor

Le

1.Jellemzők

2.Motor specifikációk

3.Motor

4.Telepítés

Használati útmutató

Smartzilla Zigbee szalagfüggöny mozgató
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Nyomja meg a beállítás gombot
Nyomja meg a beállítás gombot 7 másodpercig A kék jelzőfény lassan háromszor

villogA kék jelzőfény 2 másodpercig villog

Pontmozgatási mód
(reluxa, kettős függöny,
hármas függöny)

Folyamatos
mozgás mód

Nyomja meg a gombot, motor ott áll meg, ahol elengedi a gombot;
folyamatosan nyomja meg a gombot, a motor folyamatosan mozog

Nyomja meg a gombot 1 másodpercig,
és a motor folyamatosan mozogni fog Nyomja meg újra a gombot,

és a motor leáll

Nyomja meg ötször a beállítás gombot Ha a kék jelzőfény háromszor felvillan,
a konvertálás megtörtént.

Nyomja meg egyszerre a fel és le
gombot 3 másodpercig

Ha a kék jelzőfény háromszor felvillan,
a konvertálás megtörtént.

Nyomja meg a beállítás gombot
három másodpercig, a motor
belép beállítási módba

Nyomja meg a beállítás gombot
3 másodpercig

A kék jelzőfény háromszor felvillan
Most a motor menti a felső határt

A jelzőfény pirosra vált A FEL gomb megnyomásával
léphet határérték beállítási módba

A piros jelzőfény gyorsan villog Állítsa a függönyt a
kívánt helyzetbe

Nyomja meg a beállítás gombot
három másodpercig, a motor
belép beállítási módba

Nyomja meg a beállítás gombot
3 másodpercig

A kék jelzőfény háromszor felvillan
Most a motor menti a felső határt

A jelzőfény pirosra vált A LE gomb megnyomásával
léphet határérték beállítási módba

A piros jelzőfény gyorsan villog Állítsa a függönyt a
kívánt helyzetbe

5. Beállítási utasítás
1. Be-/kikapcsolás

2. Gombvezérlés

3. Döntés/emelés funkciók kiválasztása 4. Irányváltoztatás

5. Felső határérték beállítása

6. Alsó határérték beállítása

(A motor automatikusan kilép a beállítási módból 30 másodperc után, ha a motor nem kap utasítást)

(A motor automatikusan kilép a beállítási módból 30 másodperc után, ha a motor nem kap utasítást)

Bekapcsolás Kikapcsolás
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Nyomja meg a beállítás gombot
3 másodpercig, a motor programozási
módba kerül

A jelzőfény pirosra vált Nyomja meg a beállítás gombot
7 másodpercig

A kék jelzőfény gyorsan
felvillan háromszor

Most a motor visszaáll
a gyári beállításra

7. Gyári beállítások visszaállítása

1. Alkalmazás letöltése

(A motor 30 másodperc után automatikusan kilép a programozási módból, ha a motor nem kap parancsot. A motor
visszaállítása a gyári beállításra törli az összes korábban elvégzett beállítást)

6. Alkalmazás vezérlés

1. Gateway hozzáadásához kattintson a "+" gombra 2. A gateway hozzáadása után kattintson az
"aleszközök hozzáadása" gombra

3. Az eszközök párosítási módba lépnek,
majd kattintson a "LED már villog" gombra

5. A keresett eszközök után kattintson a "KÉSZ" gombra

4. Keresés a közeli eszközök között

6. Válassza ki a most hozzáadott eszközt 7. Ezen az oldalon tudja irányítani (FEL, LE, MEGÁLLÍTANI)
a szalagfüggöny mozgató motort; A tovább gombra kattintva,
elérheti a többi funkciót is.
 

8. Többi funkció
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Thank you for your support and purchase at we 
Moes, we are always here for your complete 
satisfaction,just feel free to share your great 
shopping experience with us.

If you have any other need,please do not 
hesitate to contact us first,we will try to meet 
your demand.

moes@moessmart

@moes_smart@moes_smart

@moes_smart

moes.net

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, 
NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, 
Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57186815 
Email:service@moeshouse.com

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Made In China

7. Hibaelhárítás

Problémák Problémák okai Hibaelhárítás

A motor nem működik vagy lassan jár

A motor hirtelen leáll

A motor nem működik, ha töltőn van

a) túlterhelt
b) a nem megfelelő beszerelés miatt a motor elakad

a) kikapcsol
b) a motor belép a túlterhelés elleni védelembe

a) az érzékelő csatlakozójába van a töltő

a) válassza ki a megfelelő motort
b) ellenőrizze a motor felszerelését

a) töltse fel a motort
b) ellenőrizze, hogy a motor nincs -e túlterhelve vagy elakadt

a) csatlakoztassa a töltőportba

Tipp: Kérjük, alaposan ellenőrizze, és ne tévessze össze a 8.4VDC töltőportot és az érzékelőcsatlakozót.




