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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỘNG CƠ CUỐN IH35E, IH45E 

 1. Cài đặt điều khiển cho động cơ:  
A. Cài điều khiển mới (Lưu ý: Cài đặt liên quan đến cắt và cấp điện nguồn) 
- Chọn kênh điều khiển  
-  Ấn và giữ nút LÊN của điều khiển cho đến khi đèn trên khiển sáng liên tục. 
- Tay vẫn giữ khiển đồng thời cấp điện cho động cơ, động cơ quay lắc, ấn nhả nút LÊN 
của điều khiển, động cơ quay lắc. 
 
B. Coppy thêm kênh hoặc thêm điều khiển thứ 2,3…10.(Lưu ý: Nhận tối đa 10 
kênh/1 động cơ) 
- Chọn kênh cần coppy trên điều khiển đang sử dụng, ấn và giữ nút STOP (nút dừng) 
khoảng 5s, động cơ quay giật 
- Trên điều khiển mới, chọn kênh cần coppy, ấn nhả nút LÊN 1 lần, động cơ quay lắc. 
 
2. Cài đặt hành trình của động cơ: 
-  LH trực tiếp nhân viên kỹ thuật 0869 555 788 
 
3. Cách đảo  chiều :  
- Ấn và giữ nút STOP trên điều khiển cho đến khi động cơ quay lắc, rồi ấn nhả nút 

XUỐNG động cơ quay lắc  (chú ý đảo chiều trước khi cài hành trình) 

 

 4. Xoá kênh  điều khiển: 
- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắc 

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắc 

 

5. Xoá  hết  tất các điều khiển đã nhận. 
- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắc. 

- Ấn và giữ lỗ nhỏ SET phía sau của điều khiển liên tục khoảng 7s, động cơ quay lắc 2 lần. 

 

6. Cách làm động cơ quay giật(ứng dụng cho rèm gỗ, rèm cầu vồng): 
- Ấn và giữ nút STOP của điều khiển khoảng 5s, động cơ quay lắc. 

- Ấn nhả nút STOP của điều khiển, động cơ quay lắc. 
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