
Инструкция за инсталация на електрически корниз с 

дистанционно DOOYA DT360 

 

1. Свързване на мотора (DT 360) към Wi-Fi мрежата. 

1.1. Натискате и задържате бутона „Reset” на мотора (DT 360) 5-10 секунди докато лампата 

на мотора започне да мига бързо в зелено. 

 
 

 

 

1.2. От AppStore за iPhone или от Play Store за Android намирате и инсталирате програмата 

e-Control. 

1.3. Свързвате телефонът си към Wi-Fi мрежата към която ще свързвате корниза. 

1.4. Стартирате програмата e-Control 

1.5. От Горният Десен ъгъл натискате бутона „+“ и избирате “Add Device” 

 
 



1.6. Името на Wi-Fi мрежата трябва да се е попълнило само. Въвеждате паролата за Wi-Fi 

мрежата и натискате “Configure” 

 
 

1.7. В „Device list” (намира се в „+“ „Device List“)трябва да се е появило непознато 

устройство “Unknown Device type” с име което трябва да съдържа „360“ Ако се е 

появило значи сте свързали мотора към вашата Wi-Fi мрежа. Ако не повторете 

операциите от 2.1 до 2.6 докато се появи.  

  
 

 

 

 

 

 



2. Създаване на дистанционно за управление на електрическия корниз в e-Control 

(необходимо е да имате универсално дистанционно RM Pro) 

2.1. Избирате „+“ “Add Remote” и избирате “User Defined”  

 
 

2.2. Създавате си три бутона и последователно запаметявате на всеки бутон по един от 

бутоните на дистанционното което идва със комплекта на корниза. (повече 

информация как да запаметите бутоните може да намерите в инструкцията на 

BroadLink RM Pro) 

 
 

2.3. Сега вече можете да управлявате корнизът си от телефонът си с програмата e-Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Управление на корниза DOOYA DT360 през програмата IHC Intelligent Home Center -За да 

управлявате корниза през програмата IHC трябва да сте свързали корниза към Wi-Fi 

мрежата ( да сте изпълнили операциите от точка 1.) 

3.1. От AppStore за iPhone или от Play Store за Android намирате и инсталирате програмата 

IHC Indulgent Home Center. 

3.2. Стартирате програмат IHC и отивате в “Devices” 

 
3.3. Там трябва да се появи устройство с име DT360 или друго име което съдържа 360 



3.4. Отваряте го и трябва да ви се зареди контрола на корниза 

 
3.5. Вече може да управлявате корниза както с бутоните така и с плъзгача с процентите. 

 

 

 

4. Управление на корниза с помощта на Alexa или Google Home. (необходимо е да имате 

универсално дистанционно RM Pro). Трябва да сте свързали Alexa или Google Home с IHC. 

Как да направите това може да намерите в упътването на IHC. 



4.1. Отваряте IHC и отивате на „Device” 

 
 

4.2. Избирате BroadLink RM Pro 

4.3. В долния край избирате “Add appliance” 

 
 



4.4. Избирате “Lamp”  или “User Define” ( до скоро User Define дистанционно не се 

управляваше от Google Home И Alexa) 

 
4.5. Ако изберете “Lamp” запаметявате двата бутона от дистанционното което идва с 

корниза на бутоните ON и Off на лампата. Ако изберете ‘User Define” си създавате 3 

бутона и на тях запаметявате трите двата бутона от дистанционното което идва с 

корниза. 

4.6. За Alexa отваряте Alexa app и избирате Discover Devices или с помощта на гласова 

команда “Alexa Discover Devices” пускате търсене на нови устройства. След като 

сканирането завърши в Alexa app, Smart Home, Devices трябва да се е появил корниза 

със името което е в IHC. Вече можете да го управлявате с помощта на глас  


