
Motor voor gordijnrail

1. Uniek ontwerp;
2. bediening draadloos via bluetooth of met knoppen;
3. low-power chipset;
4. programmeerbare eindposities;
5. eenvoudig wisselen tussen stapsgewijze of continue 
gordijn bediening;
6. beweegrichting van gordijnen eenvoudig aan te passen;
7. extra in te stellen tussenpositie;
8. eindposities blijven bewaard bij stroomuitval;
9. stroomvoorziening : 2 lithium batterijen of adapter 
(DC5V, 1.2A).

1. Technische eigenschappen

2. Technische parameters
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Output 
snelheid

0.6Motor

Bolletjesketting-aandrijving of koord-aandrijving:
Bolletjesdiameter: Ø4~4.5mm, met afstand: 6~6.5mm    
Koorddiameter:  Ø0.8~1.2mm of Ø3.5~3.8mm
Geluidsniveau motor tijdens bediening LpA ≤ 70 dB(A)

3. Motor afmetingen  [mm]

Elektrisch aangedreven Gordijnrail motor 
(geschikt voor koord of bolletjesketting)



*) afh. v model

(onderzijde)

(voorzijde)

4. Beschrijving van de knoppen op de motor

indicator LED

open-knop ‘OPEN’ 

sluit-knop ‘CLOSE’

In onderstaande instructies
worden de knoppen in een
vet lettertype weergegeven.

Batterij
compartiment

Aansluting voor 
adaptor
(meegeleverd)

5.  Motorinstellingen middels knoppen (voor instellen via de app zie 6.)

1. Geopende stand van gordijnen instellen

2. Druk op stop 
zodra het gordijn de 
gewenste openstand
bereikt heeft

3. Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

4. Druk 2x kort 
op stop

5. Druk kort op open. 
De motor trilt even, 
de stand is opgeslagen

1. Druk op open, 
het gordijn gaat 
open.

(Als het gordijn de andere kant op wil, ga eerst naar punt 8 om de richting aan te passen)

stop-knop  ‘     ’



(Als het gordijn de andere kant op wil, ga eerst naar punt 8 om de richting aan te passen)

2. Gesloten stand van gordijnen instellen

1.Druk op close, 
het gordijn gaat 
dicht.

2. Druk op stop 
zodra het gordijn de 
gewenste openstand
bereikt heeft

3. Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

4. Druk 2x kort 
op stop

5. Druk kort op close.
De motor trilt even, 
de stand is opgeslagen

3. Extra tussenpositie instellen

1. Nadat de Geopend en Gesloten posities
ingesteld zijn: beweeg de gordijnen naar 
de gewenste positie met open en close.

2. Druk op stop 
zodra het gordijn de 
gewenste stand
bereikt heeft

3.Druk 4x kort 
op stop.
De motor trilt even, 
de tussenpositie is 
opgeslagen.

Houd stop 4 seconden ingedrukt om het gordijn naar de tussenpositie te laten bewegen.

4. Stapgewijs bewegen instellen

1.Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

2. Druk 1x kort op stop 3. Druk kort op open. 
De motor trilt even, 
de stand is ingesteld

5. Stapgewijs bewegen uitzetten

1.Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

2. Druk 1x kort op stop 3. Druk kort op close. 
De motor trilt even, 
de stand is uitgeschakeld



6. Geopende stand van gordijnen wissen

1. Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

2. Druk 4x kort op stop. 3.Druk kort op open. 
De motor trilt even,
de Geopend stand in gewist.

7. Gesloten stand van gordijnen wissen

1. Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

2. Druk 4x kort op stop. 3. Druk kort op close. 
De motor trilt even,
de Gesloten stand in gewist.

8. Beweegrichting gordijnen omdraaien

1. Druk gelijktijdig
open en close 
en laat los

2. Druk 6x kort op stop. 3. Druk kort op close. 
De motor trilt even, de beweeg-
richting is veranderd.

6. Motorinstellingen middels app (engels)

1. Download “Smart life” van 
App Store of Android Store 

2. Open de app en maak een nieuw 
account of log in met een bestaande



4. Voer een naam in en selecteer de ruimtes3. Kies “Create family”

1

2

6. Kies “Bead machine (bluetooth)”5. Kies “Add device”

7. Houd gelijktijdig open en close 
10 seconden ingedrukt:
de motor trilt en de LED knippert. 

8. Bevestig in de App, via bluetooth wordt 
het apparaat gezocht.



10. Kies indien nodig ‘Continue to Add’ of 
‘Check device’ indien alles gevonden is.

9. Kies “Add” zodra de motor gevonden is.

11. Kies Instellingen 12. Kies “Change blind type”

14. Bevestig de keuze 13. Kies de gordijn-/motornaam

Let op: Als eindpostities al via de motor zijn ingesteld, hoeft dat niet meer via de App. 



Geopende stand van gordijnen instellen (App)

Gesloten stand van gordijnen instellen (App)

15. Druk op ‘up’, de gordijnen gaan open

1

2

16. 
1 - Druk op ‘pause’ zodra het gordijn de 
gewenste positie bereikt heeft.
2 - Druk op instellingen.

◄ 17. Kies “SetBorder”, en “set up limit”. 
De motor indicator LED knippert, 
de stand ‘Geopend’ is ingesteld

18. Druk op ‘down’, de gordijnen gaan dicht 19.  1- Druk op ‘pause’ zodra het gordijn de 
gewenste positie bereikt heeft.
2 - Druk op instellingen.

1

2



◄ 20. Kies “SetBorder”, en “set down limit”. 
De motor indicator LED knippert, 
de stand ‘Gesloten’ is ingesteld

Extra tussenpositie instellen (’favorite position’)

22. Kies “set favorite position”21. Kies instellingen

◄ 23. Kies een waarde die overeenkomt met
de ‘favorite postition’ en OK



Timer instellen

24. Kies “timer” onder instellingen 25. Pas de week-instellingen aan naar wens

26. Kies een tijdstip en vervolgens de gewenste
gordijnbeweging via “Curtain control”

27. Selecteer ‘up ’ (open), ‘down’ (dicht) of stop

7. Problemen verhelpen

1 Gordijnen stoppen niet op 
de gewenste plek

eindposities niet
ingesteld

eindpostities instellen
zie punt 5

Vervang de batterij *) of 
plaats een adapter (5V/1A)

Batterij bijna
leeg *)

A: over-belast
B: blokkade

A: De gordijnen zijn mogelijk te zwaar
B: - Controleer of het aandrijfwiel 

van de motor geblokkeerd is;
- Controleer of de gordijnen vrij 

kunnen bewegen in de rail en langs 
wanden, vloeren of plafond

De motor is wel aan, maar 
de motor loopt langzaam of 

de motor loopt niet

De motor-led knippert telkens 3x

2

3

verschijnsel oorzaken mogelijke oplossing

*) afh. v model



1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of 
instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen;
2. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen;
3. Schoonmaak en onderhoud van het apparaat dient niet door kinderen te gebeuren;
4. Het apparaat moet tijdens schoonmaak, onderhoud en vervanging van onderdelen losgekoppeld zijn van 
de stroombron;
5. Alleen voedingen die voldoen aan EN60335-2-29 of EN61558-2-16 mogen samen met de motor gebruikt 
worden;
6. Het bedieningsorgaan van een aan/uit-schakelaar moet zich binnen het directe gezichtsveld van het 
aangedreven onderdeel bevinden, maar niet in de nabijheid van bewegende delen. Het moet op een hoogte 
van ten minste 1,5 m worden aangebracht;
7. De eigenschappen van het aangedreven gedeelte moeten verenigbaar zijn met de nominale belasting en 
de nominale bedrijfstijd;
8. Belangrijke veiligheidsinstructies. Het is belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies 
op te volgen. Bewaar deze instructies;
9. Sta niet toe dat kinderen met vaste bedieningen spelen. Houd afstandsbedieningen uit de buurt van 
kinderen controleer de installatie regelmatig op onbalans en tekenen van slijtage of beschadiging van 
kabelveren en bevestigingen. Niet gebruiken indien reparatie of afstelling noodzakelijk is;
10. Bij bediening van een scheefstandschakelaar ervoor zorgen dat andere personen uit de buurt blijven;
11. Niet gebruiken wanneer in de nabijheid onderhoud wordt gepleegd, zoals het reinigen van ramen;
12. Koppel de aandrijving los van de voeding of schakel de automatische besturing uit wanneer er 
onderhoud, zoals glazenwassen, in de nabijheid wordt uitgevoerd;
13. Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies op, aangezien onjuiste installatie kan leiden tot 
ernstig letsel;
14. De installatievoorschriften vermelden het type aangedreven onderdeel waarvoor de aandrijving moet 
worden gebruikt mechanische onderdelen vermelden die nodig zijn om de aandrijving aan het aangedreven 
onderdeel te koppelen;
15. Verwijder vóór de installatie van de aandrijving alle overbodige snoeren of onderdelen en schakel alle 
apparatuur uit die niet nodig is voor de werking onder spanning;
16. Het bedieningsorgaan van een handbediende ontgrendeling op een hoogte van minder dan 1,8 m 
installeren.

8. Waarschuwingen


