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Telecomandă storuri cu lanț YH002-A 
Versiune WIFI 

 
 
Descriere 
 
1) Nu necesită înlocuirea storurilor existente, nu are motoraș tubular. Funcționează cu o singură 
atingere, manual la motoraș; 
2) Conector WIFI: funcționează direct cu Google Home, Alexa Amazon Yandex etc.; 
3) Programare: setarea orei de deschidere și închidere după plac, deschidere la răsăritul soarelui și 
închidere la apus; 
4) Distanță lungă: deschideți sau închideți storurile acasă de la birou sau alte locuri cu WiFi activat; 
5) Montare și setare ușoare: 3-5 minute manual; 
6) Control: prin mobil și de la distanță, ambele sunt posibile; 
 
 
 
 
1. Dispozitiv în modul împerechere pentru descoperire rețea  
 
1) Căutați și descărcați aplicația „Tuya Smart” în marile magazine cu aplicații sau Scanați codul QR de 
mai jos pentru a descărca aplicația: https://en.tuya.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
2) Deschideți aplicația Tuya Smart sau Smart Life și conectați la motoraș; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deschideți 
aplicația 

„Smart Life” 
sau  

„Tuya Smart” 

Apăsați „Add 
Device” 

(Adăugare 
dispozitiv) sau 

„+” în colțul din 
dreapta sus 

Selectați „Small home 
appliance” (Aparat 
electrocasnic mic) – 
motoraș – Curtain 

(Perdea) (wifi); 
introduceți adresa și 

parola dvs. de Wifi (notă: 
wifi trebuie să fie 2.4Gz). 

Mobil: 
Confirmați că 

indicatorul 
luminos clipește 

rapid 

Apăsați și țineți apăsată săgeata 
care arată în sus (stânga) și 

butonul Stop (la mijloc) până când 
săgeata spre în sus începe să 

lumineze albastru (circa 5-8 sec.). 
Apăsați „Confirm indicator rapidly 

blink” (confirmați că indicatorul 
luminos clipește rapid) în mobil. 

Adăugarea a reușit! 

 
 
 
 
 

https://en.tuya.com/
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Notă: 
1) Motorașul nu va răspunde 
după conectarea aplicației 
decât la pasul 4: Setați limitele 
la dispozitiv; 
2) Asigurați-vă că setarea 
limitelor se face înainte de 
orice comandă dată prin 
aplicație pentru motoraș. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Angrenaje și lanț potrivite 
 
 
 
2. Montaj 
 

1. 
Trageți în jos 
storurile, agățați 
plăcuța furnizată în 
partea de jos a 
lanțului. Lanțul să 
fie drept și în 
tensiune. În funcție 
de poziția lanțului, 
marcați „S” sau „D” 
pe orificiu (plăcuța 
să fie în afara barei 
de jos). 
 

 

2.  
Mod de montare 1: 
cu bandă adezivă 
3M. Pentru a se lipi 
mai tare, vă 
recomandăm să 
lăsați suportul de 
montare lipit pe 
banda adezivă 3m 
cel puțin 12 ore 
înainte de folosire. 
 

 

3.  
Mod de montare 2: 
Înlocuiți plăcuța cu 
suportul de 
montare. Găurile 
de pe suportul de 
montare să fie 
aliniate în poziția 
marcată. Fixați 
șurubul în gaură; 
există două poziții 
la alegere: plat sau 
lateral. 
 

 

4.  
Deschideți spatele 
dispozitivului, 
scoateți în afară 
plăcuța, 
introduceți 
angrenajul potrivit, 
puneți lanțul în 
jurul angrenajului, 
închideți spatele 
dispozitivului 
(pentru angrenaje 
potrivite, a se 
vedea foto 1: în 
partea de jos a 
pagini anterioare). 
 

 

5.  
Tensionați lanțul 
pe motoraș, glisați 
motorașul în 
locașul de jos până 
se blochează în 
locaș. Notă: 
aplicați o 
tensionare 
rezonabilă lanțului. 
 

 

Notă: Asigurați-vă că folosiți angrenaje potrivite pentru lanț și reglați tensiunea, în caz contrar va 
face zgomot. 
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Apăsați pe 

săgeata în sus 
(butonul din 

stânga) până când 
storurile se 

deschid la maxim. 

Când ajung la 
poziția limită de 

sus, apăsați 
butonul Stop și 

eliberați. 

Storurile se opresc. 
Apăsați și țineți 

apăsat butonul Stop 
până când 

indicatorul luminos 
roșu luminează 

intermitent (circa 5 
sec.) 

După ce indicatorul 
luminos roșu începe 

să lumineze 
intermitent, apăsați 

pe săgeata în jos 
până când storurile 

ajung la poziția 
limită de jos. 

Apăsați butonul 
stop când storurile 

sunt complet 
închise. Gata! 
Verificați ca 

direcția de rulare a 
storurilor să fie 

aceeași cu cea din 
aplicație. Dacă nu 
coincid, consultați 
rubrica Întrebări 

frecvente. 

De-acum când apăsați pe deschidere, storurile se vor deschide până la punctul pe care l-ați setat 
pentru deschidere și se vor închide până la punctul pe care l-ați setat pentru închidere (se poate, 
de asemenea, seta de la închidere la deschidere).  
Notă: în cazul în care cursa se modifică pentru ceva urgent, resetați. 

 
4. Setarea funcțiilor 
 
1) Programare: Puteți seta orele după plac; deschidere la răsăritul soarelui și închidere la apusul 
soarelui. 
 
Pasul 2:  
Adăugare dispozitiv reușită – Mai multe – Programare 
 
2) Comandă vocală 

Smart Life – Welcome home (Bine ați venit acasă) – colț dreapta sus  
 
3) Conectare la Google Alexa etc. 
 
Tuya -- Welcome home (Bine ați venit acasă) – me (eu) – more service (mai multe servicii) – Alexa, 
Google Assistant, Yandex etc. 
 
4) Împerechere dispozitiv nu numai cu mobilul, ci și cu telecomanda 
 

 
Apăsați și țineți apăsat butonul 

Stop (din mijloc) până când 
indicatorul luminos roșu 

luminează intermitent (circa 5 
sec.) 

Odată ce indicatorul începe să 
lumineze intermitent, apăsați pe 

săgeata în sus de pe telecomandă. 

Când indicatoarele luminoase 
luminează intermitent, 

împerecherea cu telecomanda a 
reușit. 
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5. Resetarea și eliminarea dispozitivului 
 

Apăsați săgețile în sus și jos 
circa 12 secunde, până când 
indicatorul luminos roșu 
luminează intermitent de la 
roșu – albastru – verde de 2-3 
ori, eliberați, apăsați butonul 
Stop; resetarea dispozitivului 
s-a terminat. 

 

Apăsați butonul proeminent 
din partea de jos, glisați pe 
canal, deschideți plăcuța din 
spate și scoateți lanțul. 

 
Buton scoatere 

 
Parametri 
 

Denumire Telecomandă 
storuri 

Model YH002-A Metodă 
control 

MOBIL sau 
TELECOMANDĂ 

Cuplu 1,35 N.m Viteză 55rpm Tensiune 
adaptor 

110V – 240V 

Frecvență 2.4 Gz   433 
MHz 

Tensiune 12V Curent 
nominal 

1,2 A 

Dimensiune 
max. stor 

8 FT (2,5 m) * 
12 FT (3,5 m) 

Greutate max. 8 kg Baterie 
(opțional) 

12V/1200 mAH 

Distanță Fără limită, e 
nevoie doar de 
semnal wifi bun 

Compatibil cu Conectare directă cu Google Home, Alexa, etc. 

 
Notă: toate drepturile de interpretare a produselor aparțin societății Ningbo Yihao Blinds Co., Ltd 

 
 
6. Întrebări frecvente 
 
A. Direcția de rulare a storurilor nu e aceeași cu cea din aplicație (deschidere storuri în Cameră, 
închidere storuri în Aplicație) 
 
Metoda 1: apăsați și țineți apăsat butonul cu săgeata în sus timp de 6 sec. până când indicatorul 
luminos albastru luminează intermitent; direcția de rulare a storurilor se modifică. 
Metoda 2: Aplicație –- More (Mai multe) --- deschideți „Motor Direction” (Direcție motoraș), resetați 
limitele storurilor din nou; 
 
 
B. Dispozitivul nu răspunde la aplicație după conectare la wifi 
Asigurați-vă că limita cursei este setată înainte de a da orice comandă; setați limitele ca la „pasul 3” 
înainte de a da comenzi prin aplicație; 
 
C. Motorașul nu se poate conecta la WIFI 
1) Resetați dispozitivul și reveniți la setările din fabrică (pasul 5); 
2) Asigurați-vă că wifi este 2.4G și aveți semnal bun. 
 
D. Telecomanda nu răspunde 
1) Verificați bateria telecomenzii; 
2) Verificați ca împerecherea cu dispozitivul să fie ok. 


