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I. Kenmerken in één oogopslag
1. Onderste en bovenste eindposities zijn instelbaar en blijven opgeslagen, ook als de motor
niet meer wordt aangedreven.
2. Omschakelbaar tussen stap-voor-stap en continue beweging. De fabrieksinstelling is
geleidelijk.
3. Draairichting eenvoudig aanpasbaar aan de richting van de kettingtakel.
4. Bidirectionele communicatie met exacte positiebepaling. Betrouwbare weergave in de
app.
5. Zekering tegen overspanning.
6. Stopmechanisme voor obstakeldetectie.
7. Energiebesparende Bluetooth-functie, intelligente app-bediening.
8. Rotatiesnelheid instelbaar via app.
9. Exacte schakelklokfunctie in combinatie met de app.
10. Krachtige accu met lange gebruiksduur per acculading.
11. Automatische, helderheidsafhankelijke regeling door lichtsensor.

II. Technische gegevens
Omschrijv Stroomvoorzie
ing
ning
Oplader
SAMB201
8,4VDC

Zonnepaneel
specificatie

Stroomste
rkte

Snelheid

12V/0.3W

1.8A

20-40rpm

Nominal
Batterij
e stroom capaciteit
7.4VDC/100
0.45Nm
1A
0mAh
Koppel

III. Belangrijkste uitleg

Indicatielampje
Omhoog-knop
Omlaag knop

SET-toets voor programmeren

Verbinding voor
oplader

Verbinding voor
Licht sensor

IV. Vergadering
1. Om de functionaliteit niet te beïnvloeden, moet het apparaat in een droge omgeving
worden geïnstalleerd. Direct zonlicht moet worden vermeden vanwege oververhitting.
Verwijder het deksel
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2. Zoek de juiste draaiknop.
Dun

Dik

Dikke bal of touw
met bal

3. Het treksysteem moet stevig worden verankerd.
Rechtsaf

Onjuist

4. Bevestiging van de beugel (lijmen of boren).

I： lijm

II： Boren

5. Afstellen van de beschermkap aan de kettingtakel. Verwijder, afhankelijk van de
kettingtakel, de plastic platen en stel de kap af.

Plastic bord
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6. Sluit de optionele zonnesensor aan op de motor. Zorg ervoor dat de kabel niet gedraaid
is.

Rechtsaf

Notitie:
Zorg ervoor dat er geen kabels de beweging van de jaloezie of het rolgordijn hinderen.

V. Instellingen
1. Aanzetten und uitschakelen

Aanzetten

Druk 1 seconde op
de SET-knop.

Uitschakelen

Druk 7 seconden op
de SET-knop.

De led brandt 2
seconden blauw.

De LED knippert 3 keer
langzaam blauw.

2. Motorbedrijfsmodus (incrementeel of continu)

Stap voor stap

Doorlopend

Als u deze kort
indrukt, beweegt de
motor naar de
eindpositie.

Als je er kort op drukt, draait de motor in
kleine stapjes. Als de knop langer dan 1,5
seconde wordt ingedrukt, draait de motor
continu totdat er weer een knop wordt
ingedrukt.
Notitie:

De stapsgewijze modus is met name geschikt voor fijnafstemming.
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Als je er nogmaals
op drukt, stopt de
motor.

3. Wijziging van bedrijfsmodi

Druk 5 keer snel achter elkaar op
de SET-knop.

De LED knippert 3 keer blauw. De
motor is van modus veranderd.

4. Verander de rijrichting

Druk tegelijkertijd op de knoppen omhoog
en omlaag gedurende 3 seconden.

De LED knippert 3 keer blauw. De
motor is van richting veranderd.

5. Stel de bovenste eindpositie in

Druk 3 seconden op
de SET-knop.

Verplaats de motor
naar de gewenste
positie.

De LED licht
rood op.

Druk op de UP-toets om de
bovenste eindpositie in te stellen.

Druk nogmaals 3
seconden op de SETknop.

De LED
knippert 3 keer
blauw.

De LED knippert
snel rood.

De motor heeft de
bovenste eindpositie
opgeslagen.

Notitie:
Houd de SET-knop ingedrukt totdat de LED rood oplicht (meestal na 3 seconden). Laat de knop
los. De aandrijving is nu in de instelmodus. Als de motor zich in de instelmodus bevindt, heeft u
in principe 30 seconden om verdere gegevens in te voeren. Reageert u niet binnen deze tijd, dan
verlaat de motor automatisch de instelmodus.
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6. Stel de onderste eindpositie in

Druk 3 seconden op de
SET-knop.

Verplaats de motor
naar de gewenste
positie.

De LED licht
rood op.

Druk op de neer-toets om de
onderste eindpositie in te stellen.

Druk nogmaals 3
seconden op de SETknop.

De LED
knippert 3
keer blauw.

De LED knippert
langzaam rood.

De motor heeft de
onderste eindpositie
opgeslagen.

7. Resetten naar fabrieksinstellingen

Druk 3 seconden
op de SET-knop.

De LED licht
rood op.

Druk 7 seconden
op de SET-knop.

De blauwe LED
knippert 3 keer
snel.

De motor is nu
gereset naar de
fabrieksinstellingen.

Notitie:
Na resetten naar de fabrieksinstellingen worden de eindposities, de snelheid, de rijrichting, het
apparaatwachtwoord, de bewegingsmodus, het gordijntype, de instellingen voor de zon- en
privacymodus en de tijdinstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Gevaar:
Let op: na elke verwijdering en plaatsing van de ketting of kabeltakel moeten de eindposities
worden gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.
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VI. App instellingen
1. Download de " Blind Engine " app

Selecteer in de "+" om een apparaat toe te voegen. De
app begint met zoeken naar het apparaat. Voer
vervolgens het apparaatwachtwoord in om verbinding te
maken met het apparaat. Eerste wachtwoord: 8888.
Notitie: De app kan maximaal 7 apparaten beheren.

2. Instellen van het gordijntype

Als de verbinding met succes tot
stand is gebracht, roept u de
instellingeninterface
op
om
verdere instellingen uit te voeren.

Wijs
een
geschikte
apparaatnaam toe.
Opmerking:
er
zijn
maximaal 18 letters
toegestaan.
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Nadat u het gordijntype heeft
geselecteerd,
klikt
u
op
"Opslaan" om de instelling van
het gordijntype te voltooien.

3.

Verandering van het APP-wachtwoord

Selecteer de gordijninstelling en
klik op "Wachtwoord wijzigen".

Voer het apparaatwachtwoord in om verbinding
te maken met het apparaat of wijzig het
wachtwoord. Het standaard wachtwoord is:
8888.

4. Eindpositie instellen (bovenste eindpositie / onderste eindpositie)
Notitie: De motor bevindt zich in stapmodus terwijl de eindposities worden ingesteld.

Gebruik de "Open", "Close" en "Stop"
knoppen om het gordijn in de ideale positie
te brengen. Klik op "Opslaan" om de
instelling van de bovenste limietpositie op
te slaan.
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Gebruik de "Open", "Close" en "Stop"
knoppen om het gordijn in de ideale positie
te zetten en klik op "Opslaan" om de
ondergrensinstelling op te slaan.

5. Tijdplannen

1. Selecteer "Timers" om
schema's in te stellen.

4. Nadat u de dag van de week
heeft geselecteerd, klikt u op
"Opslaan" om uw selectie te
voltooien.

2. Selecteer in de "+" om
een tijdinstelling toe te
voegen.

5. Met de schakelaar kun
je elke timing activeren /
deactiveren.
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3. Selecteer eerst de doelpositie van
het gordijn, selecteer vervolgens de
tijd
en
selecteer
vervolgens
"Kopiëren" om de interface voor
selectie van weekdagen te openen;
of selecteer 'elke dag herhalen'.

6. Om een timing uit de schemalijst
te verwijderen, veegt u naar links
over de timing en tikt u op
Verwijderen.

Notitie:
A. De schemamodus kan alleen worden gebruikt onder de voorwaarde dat de eindposities zijn
ingesteld.
B. U kunt maximaal 4 schema's maken.
C. Elke keer dat de batterij van het apparaat leeg was, moesten de motoren opnieuw worden
aangesloten op de app om de tijd te synchroniseren.

6. Instellingen voor zon- en privacymodus

1. Selecteer een
specifieke modus,
bijv.
de privacymodus.

3.
Verplaats
de
schuifregelaar om de
lichtintensiteit
te
selecteren en klik op
Opslaan
om
uw
selectie te voltooien.

2. Selecteer of u de
functie voor detectie
van lichtintensiteit wilt
inschakelen.

Notitie:
A. Eisen Eindposities zijn ingesteld en de lichtsensor is aangesloten.
B. U kunt slechts één van de twee modi tegelijk kiezen.
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4. Klik op "Actief van" en
"Actief tot" om de tijdsperiode
voor de lichtdetectie in te
stellen, bijv. B. 9:00 - 19:00
uur; of "De hele dag actief".
Klik na het voltooien van de
instelling op "Opslaan" om de
instellingen voor de privacyen
zonweringsmodus
te
voltooien.

7. Groepsinstelling

1. Selecteer "Groepsinstelling" in
de rechter benedenhoek en klik op
"+" om een groep toe te voegen.

Notitie: U kunt maximaal 6 groepen toevoegen.

2. Klik op "Groepsnaam" om de groep een
naam te geven. Voer een groepsnaam in,
bijv. B. Home en klik vervolgens op
Opslaan.

5. Nadat u de gordijnpositie heeft
ingesteld, klikt u op Opslaan om de
instelling van de gordijnpositie te
voltooien.

6. U kunt meerdere
apparaten in groepen
toevoegen.
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3.
Klik
op
"Rolluik
toevoegen"
om
een
apparaat toe te voegen.

7. Selecteer een groep en klik op
"Start groep" zodat de geselecteerde
apparaten naar de gewenste positie
gaan.

VII. Algemene probleemoplossing

Aantal

Foutbeschrijving

Oorzaak van het probleem

Oplossing

1

Nadat

overbelasten

Vervang de motor. Kies er een

geïnstalleerd en van

Onjuiste installatie zal ertoe

die bij de lading past

stroom is voorzien, zal

leiden dat onderdelen de motor

Controleer of de accessoires

de motor niet draaien

blokkeren.

correct zijn geïnstalleerd .

Stroomstoring

Laad de batterij op

de

motor

is

of langzaam starten.
2

De

motor

plotseling

stopt

terwijl

hij

draait.

Uitschakelbeveiliging

bij

weerstand (obstakeldetectie).

Controleer of er iets vastzit of
dat

de

belasting

de

limiet

overschrijdt.
3

Als

de

motor

wordt

De oplaadkabel wordt in de

Sluit de oplaadkabel aan op de

opgeladen, draait de

SENSOR-aansluiting gestoken.

oplaadpoort.

motor niet.

Notitie: Sluit de 8,4 VDC-aansluiting en de SENSOR-aansluiting van de kabelmotor aan volgens de
markering.
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