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WIRELESS OPEN/CLOSE REMOTE 
FUNCTIONS

UP: 
Press to move your wireless roller blind 
up..

DOWN: 
Press to move your wireless roller blind 
down.

Pairing: Add IKEA Home smart products 
to your system. See instructions below.

IMPORTANT NOTE: You need the Signal 
Repeater to be able to steer your blinds with 
the wireless Open/Close remote!

ADDING DEVICES TO YOUR  
WIRELESS OPEN/CLOSE REMOTE
When the wireless Open/Close remote is sold 
together with a wireless roller blind and a 
Signal Repeater (in the same package), they 
are already paired.
To add more wireless roller blinds, just repeat 
the steps below:
Make sure that your wireless roller blind is 
turned on.

1   Open the back cover of the Open/Close 
Remote and find the pairing button.

2   Short press on both buttons on the blind. 
This will make the device awake and ready 
for pairing for 2 minutes.

3   Hold the Open/Close remote very close to 
the wireless roller blind you want to add: no 
more than 5 cm away from .

4   Press and hold the pairing button for at 
least 10 seconds on the wireless Open/
Close remote.

5   A red light will shine steadily on the Open/
Close remote. On your wireless roller blind 
a white light will begin to dim and flash until 
the devices have been successfully paired.

Up to 4 wireless roller blinds can be paired 
with 1 Open/Close remote.

Make sure to pair them one at a time. If 
you have difficulties paring multiple blinds, 
temporarily disconnect those that have 
already been paired by removing the battery 
cell inside. This will help with the pairing 
process.

USING YOUR WIRELESS  
ROLLER BLINDS

Move blind up to top position using  
Open/Close remote
Press the up button once (short press) on the 
Open/Close remote

Move blind down to preset level using 
Open/Close remote
Press the down button once (short press) on 
the Open/Close remote

Move up blind using Open/Close remote  
Press and hold the up button on the Open/
Close remote
While pressing the button the blind is raised 
(until wished position or top position has been 
reached), if the button is release the blinds 
stop.

Move down blind using  
Open/Close remote
Press and hold the down button on the Open/
Close remote
While pressing the button the blind is lowered 
(until wished position or max has been 
reached), if the button is release the blinds 
stop.

Move blind up to top position  
using buttons on Blind.
Single press the Upper (Top) button on the 
Blind until blind has reaches the top position. 

Move blind down to preset level  
using buttons on Blind.
Single press the Bottom (Lower) button on 
the Blind until blind has reaches the bottom 
position. 

Move up blind using buttons on Blind.  
Press and hold the Upper (Top) button on the 
Blind.

Move down blind using  
buttons on Blind.  
Press and hold the Bottom (Lower) button on 
the Blind
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Set maximum level of extension
Move the blinds to the desired position using 
the Open/Close remote or the buttons on 
blind. When blind is at the desired position, 
you can double press the up or down button 
on the blind  to save this position as the new 
maximum level of extension.

If you would like to clear the maximum level of 
extension setting, first move the blind to the 
top position. Afterwards, double press either 
up or down button on the blind .

You cannot perform this setting using the 
Open/Close remote.

FACTORY RESET YOUR DEVICE
For wireless Open/Close remote:
Press the pairing button 4 times within 5 
seconds.

For wireless roller blind:
Press on both buttons for 5 seconds. A LED 
will blink once to confirm the reset.

For wireless signal repeater:
Push a pin into the pinhole on bottom of the 
signal repeater for at least 5 seconds.

After reset the signal repeater you must pair 
the Open/Close remote to the signal repeater 
and then pair the Open/Close remote to the 
roller blind again.

CHANGING THE BATTERY
When the wireless Open/Close remote is used 
regularly and as intended, the battery will last 
for approximately 2 years.
When it’s time to replace the battery, a red 
LED indicator will flash when you toggle the 
Open/Close remote.
Open the rear cover, and replace the battery 
with a new CR2032 battery.

CAUTION!
Risk of explosion if battery is replaced by 
an incorrect type. Dispose of used batteries 
according to the instructions.

IMPORTANT!
—   The wireless Open/Close remote is for 

indoor use only and can be used in 
temperatures ranging from 0ºC to 40 ºC.

—   Do not leave the wireless Open/Close 
remote in direct sunlight or near any heat 
source, as it may overheat.

—   The range between the wireless Open/
Close remote and the receiver are 
measured in open air. Different building 
materials and placement of the units can 
affect the wireless connectivity range.

CARE INSTRUCTIONS
To clean the wireless Open/Close remote and 
the wireless Roller Blind wipe with a soft dry 
cloth.

NOTE!
Never use abrasive cleaners or chemical 
solvents as this can damage the product.

Save these instructions for future use.

TECHNICAL DATA
Type: E1766 Open/Close remote
Input: 3V, CR2032 Battery
Range: 10 m in open air
For indoor use only
Operating frequency: 2405-2480Mhz
Output power: 0 dBm

Manufacturer:  
IKEA of Sweden AB

Address:  
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

The crossed-out wheeled bin symbol indicates 
that the item should be disposed of separately 
from household waste. The item should be 
handed in for recycling in accordance with 
local environmental regulations for waste 
disposal. By separating a marked item from 
household waste, you will help reduce the 
volume of waste sent to incinerators or land-
fill and minimize any potential negative impact 
on human health and the environment. For 
more information, please contact your IKEA 
store.
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קביעת נקודת הפתיחה המירבית
גלול את הווילון אל המצב המבוקש באמצעות 

שלט הפתיחה/סגירה או באמצעות הלחצנים שעל 
הווילון. כאשר הווילון יגיע למקום המבוקש, תוכל 

להקיש לחיצה כפולה על לחצן ההרמה או ההורדה 
שעל הווילון כדי לשמור מיקום זה כנקודת הפתיחה 

המירבית.

אם תרצה לאפס את הגדרת נקודת הפתיחה 
המירבית, הזז את הווילון עד לנקודה הגבוהה ביותר. 
לאחר מכן, לחץ לחיצה כפולה על אחד מהלחצנים 

שעל הווילון.

 לא ניתן לבצע הגדרה זו באמצעות שלט הפתיחה/
סגירה.

איפוס ההתקן להגדרות מפעל
לשלט פתיחה/סגירה אלחוטי:

לחץ על לחצן הצימוד 4 פעמים בתוך 5 שניות.
לווילון גלילה אלחוטי:

  LEDלחץ על שני הלחצנים במשך 5 שניות. נורית
תהבהב פעם אחת לאישור האיפוס.

עבור מאיץ אות אלחוטי:

דחוף סיכה לחריר שנמצא בתחתית מאיץ האות 
למשך 5 שניות.

לאחר איפוס מאיץ האות, עליך לצמד את שלט 
הפתיחה/סגירה למאיץ האות, ולאחר מכן – לצמד 

שוב את שלט הפתיחה/סגירה לווילון הגלילה.
החלפת סוללה

כאשר משתמשים באופן קבוע בשלט פתיחה/סגירה 
בהתאם לייעוד שלו, הסוללה תחזיק כשנתיים.

כשיגיע הזמן להחליף את הסוללה, נורית מחוון 
אדומה תהבהב כאשר תעבירו את השלט בין 

המצבים פתיחה/סגירה.
פתחו את הכיסוי האחורי והחליפו את הסוללה 

בסוללת CR2032 חדשה.

זהירות!
קיימת סכנת התפוצצות במקרה שהסוללה 

תוחלף בסוללה לא נכונה. יש להיפטר מהסוללות 
המשומשות בהתאם להוראות.

חשוב!
—   שלט הפתיחה/סגירה האלחוטי מיועד 

לשימוש בתוך הבית בלבד, וניתן להשתמש בו 
.04ºC 0 עדºC בטמפרטורות בטווח של

—   אל תשאיר את שלט הפתיחה/סגירה האלחוטי 
באור שמש ישיר או ליד מקור חום, מאחר שהוא 

עלול להתחמם יתר על המידה.
—   מדידת הטווח שבין שלט הפתיחה/סגירה 

האלחוטי והמקלט התבצעה באוויר. חומרי 
בנייה שונים והמקום שבו מציבים את המכשירים 

עשויים להשפיע על טווח הקליטה האלחוטי.

הוראות טיפול
לניקוי שלט הפתיחה/סגירה האלחוטי ווילון הגלילה 

האלחוטי יש לנגבם עם מטלית רכה ויבשה.
שים לב!

לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או 
בתמיסות כימיות שכן אלו עלולים לפגוע במוצר.

שמור על הוראות אלו לשימוש עתידי

נתונים טכניים
E1766 סוג: שלט פתיחה/סגירה

3V, CR2032 הזנה: סוללת
טווח: 01 מטר באוויר חופשי

לשימוש ביתי בלבד
2405-2480Mhz :תדר פעולה

dBm 0 :הספק יציאה

יצרן: 
IKEA of Sweden AB

כתובת:
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

סימן המיחזור מראה שיש להשליך את המוצר 
בנפרד מהפסולת הביתית .יש להעביר אותו למחזור 

בהתאם לחוקים המקומיים .כשאתם ממיינים פסולת, 
אתם עוזרים להפחית את כמות האשפה המצטברת 

ולהקטין את ההשפעות המזיקות על האדם 
והסביבה .לקבלת מידע נוסף ,פנו לחנות איקאה.   
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פעולות שלט פתיחה/סגירה אלחוטי

למעלה: 
לחץ כדי להזיז את התריס האלחוטי למעלה.

למטה: 
לחץ כדי להזיז את התריס האלחוטי למטה.

 emoH AEKI התאמה: הוסף מוצרים חכמים של
למערכת. ראה הוראות להלן.

הערה חשובה: צריך שמגבר האות יוכל לשלוט 
בתריסים באמצעות שלט הפתיחה/סגירה האלחוטי!

הוספת מכשירים לשלט הפתיחה/סגירה 
האלחוטי

כאשר שלט הפתיחה/סגירה האלחוטי נמכר יחד עם 
תריס אלחוטי ומגבר אות )באותה אריזה(, הם כבר 

מותאמים.
כדי להוסיף עוד תריסים אלחוטיים, פשוט חזור על 

השלבים להלן:
ודא שהתריס האלחוטי מופעל.

1   פתח את המכסה האחורי של שלט הפתיחה/
סגירה ומצא את לחצן ההתאמה.

2   לחץ לחיצה קצרה על שני הלחצנים בתריס. דבר 
זה יעיר ויכין את המכשיר להתאמה למשך 2 

דקות.
3   החזק את שלט הפתיחה/סגירה קרוב מאוד 

לתריס האלחוטי שברצונך להוסיף: במרחק של 
. לא יותר מ-5 ס"מ 

4   לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההתאמה למשך 
לפחות 01 שניות בשלט הפתיחה/סגירה 

האלחוטי.
5   נורית אדומה תאיר ברציפות בשלט הפתיחה/
כיבוי. בתריס האלחוטי, נורית לבנה תתחיל 

להתעמעם ולהבהב עד שהמכשיר יותאם 
בהצלחה.

ניתן להתאים עד 4 תריסים אלחוטיים עם שלט 
פתיחה/סגירה אחד.

הקפד להוסיף מכשיר אחד בכל פעם. אם אתה 
נתקל בקשיים בהתאמה של תריסים מרובים, 

נתק זמנית את אלה שכבר התאמת על ידי הסרת 
הסוללה. דבר זה יעזור בתהליך ההתאמה.

השימוש בווילון הגלילה האלחוטי
הרמת הווילון למצב העליון באמצעות שלט 

הפתיחה/סגירה
לחץ פעם אחת )לחיצה קצרה( על הלחצן ‘מעלה’ 

של שלט הפתיחה/סגירה

הורדת הווילון למצב שנקבע מראש באמצעות 
שלט הפתיחה/סגירה

לחץ פעם אחת )לחיצה קצרה( על הלחצן ‘מטה’ של 
שלט הפתיחה/סגירה

הרמת הווילון באמצעות שלט הפתיחה/סגירה
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ‘מעלה’ של שלט 

הפתיחה/סגירה
בזמן הלחיצה על הלחצן, הווילון מתרומם )עד 

למיקום המבוקש או עד לקצה העליון(, והוא עוצר 
כאשר עוזבים את הלחצן.

הורדת הווילון באמצעות שלט פתיחה/סגירה
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ‘מטה’ של שלט 

הפתיחה/סגירה
בזמן הלחיצה על הלחצן, הווילון יורד )עד למיקום 
המבוקש או עד לקצה התחתון(, והוא עוצר כאשר 

עוזבים את הלחצן.

הרמת הווילון למצב העליון באמצעות 
הלחצנים שעל הווילון

לחץ פעם אחת על הלחצן ‘מעלה’ )העלאה( שעל 
הווילון עד שהווילון יגיע לקצה העליון.

הורדת הווילון למצב שנקבע מראש באמצעות 
הלחצנים שעל הווילון

לחץ פעם אחת על הלחצן ‘מטה’ )הורדה( שעל 
הווילון עד שהווילון יגיע לקצה התחתון.

הרמת הווילון באמצעות הלחצנים שעל הווילון
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ‘מעלה’ )העלאה( 

שעל הווילון.

הורדת הווילון באמצעות הלחצנים שעל הווילון
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ‘מטה’ )הורדה( 

שעל הווילון.
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