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WARNING:
Important safety instructions. It is 
important for the safety of persons to 
follow these instructions. 

Do not allow children to play with fixed 
controls. Keep remote controls away from 
children.

Frequently examine the installation for 
imbalance and signs of wear or damage to 
cables and springs. Do not use if repair or 
adjustment is necessary.

Follow all instructions, since incorrect 
installation can lead to severe injury.

Save these instructions.

TECHNICAL DATA
Type: E1750-100
Input: DC 7.2V, 2.0A
Range: 10 m in open air
For indoor use only
Operating frequency: 2405-2480 MHz
Output power: 0 dBm

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

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

Product servicing
Do not attempt to repair this product 
yourself, as opening or removing covers 
may expose you to dangerous voltage 
points or other risks.

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, IKEA of Sweden AB declares that 
the radio equipment type E1750-100 is in 
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of 
conformity can be found at http://www.
ikea.com 
—  Choose the country you are in
—  Search your product in the search field
—   Go to Assembly Instructions and 

Manuals (downloads) Here will you find a 
pdf file of the full DoC.

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.

ENGLISH 2

This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the 
appliance.  
Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.



עברית 3

יש לפקח על ילדים שגילם מעל 8 שנים ואנשים עם מגבלויות גופניות 
או נפשיות ,או אנשים ללא הניסיון והידע הנחוצים לשימוש במוצר זה. 
במידה והדבר לא מתאפשר ,יש לספק להם הוראות לשימוש בטיחותי 

במוצר ,ולהסביר את הסכנות הכרוכות בשימוש בו .אין לאפשר 
לילדים לשחק במוצר זה .אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק מוצר 

זה ללא השגחה.

אזהרה:
הוראות בטיחות חשובות .למען בטיחותכם ,עקבו 

אחר ההוראות בעיון.

יש להרחיק את השלט מהישג ידם של ילדים .אין 
לאפשר לילדים לשחק עם המוצר.

בדקו מפעם לפעם את המוצר לסימני בלאי ,חוסר 
איזון או נזק לכבלים וקפיצים .המנעו משימוש במוצר 

במידה ונדרש תיקון או התאמה.

עקבו אחר כל ההוראות ,התקנה שגויה עלולה 
לגרום לפציעה חמורה.

שמרו הוראות אלה לעיון עתידי.

מידע טכני
E1750-100 :סוג

DC 7.2V, 2.0A :מתח נכנס
טווח: 10 מ’ 

לשימוש בתוך הבית בלבד
2405-2480MHz :תדר פעילות

dBm 0 :הספק

IKEA of Sweden AB :יצרן

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

שירות מוצר
אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם .פתיחה או 

הסרת הכיסויים עלולה לחשוף אתכם לנקודות מתח 
מסוכנות או סיכונים אחרים.

הצהרת תאימות
 IKEA of Sweden ABמצהירה בזאת על כך שציוד 
 2014/53/EU.עומד בתקן E1750-100 הרדיו מסוג

הטקסט המלא של הצהרת התאימות EU זמין 
-http://www.ikea.com.ב

—  בחרו את המדינה בה אתם נמצאים
—  חפשו את המוצר שלכם בשדה החיפוש

—   עברו להוראות הרכבה והנחיות) הורדות (שם 
תמצאו קובץ PDF של ה DoC-המלא.

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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