Poweredblinds rolgordijn
elektrisch rolgordijn met montageclips

Gefeliciteerd met de aankoop van uw
elekrische rolgordijn van Poweredblinds
Het rolgordijn is speciaal voor u op maat gemaakt en
voorzien van een Somfy rolgordijnmotor, stroomvoorziening
en afstandsbediening (als u deze heeft gekozen).
De rolgordijnstof is van hoogwaardige kwaliteit en de motor is
van het gerenommeerde merk Somfy. De eindposities van de
motor zijn reeds voor u ingesteld op basis van de door u
gespecificeerde hoogte. Als u een afstandsbediening heeft
aangeschaft dan is deze al bij het elektrische rolgordijn
aangemeld.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe elektrische
rolgordijn.
Het Poweredblinds.nl team
Rol het rolgordijn alleen uit tot de bestelde hoogte. Als

Wij adviseren u gebruik te maken van schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond waarop het elektrische rolgordijn gemonteerd wordt.

veiligheidsmaatregel is er extra stof gebruikt om ervoor te
zorgen dat de rolgordijn altijd goed gehecht blijft aan de tube.
Het rolgordijn mag daarom niet in zijn geheel worden
uitgerold.
Volg u alstublieft onze montagehandleiding en u zult lang van
uw elektrisch rolgordijn blijven genieten.
1x Rolgordijn

2x montageclips

1x bevstigingsadapter

Installatiehandleiding

voor montage op de muur of plafond

Positie bepalen en meten

Installeer het rolgordijn

...KLIK
Wandmontage

Plafondmontage

a) Schuif de bevestigingsadapter losjes in de
beugel aan de andere kant van de motor.

c) Houd het rolgordijn in de gewenste positie op

de wand of plafond en markeer de positie van
de montageclips. Zorg ervoor dat de
montageclips horizontaal staan opgelijnd met
een waterpas. Markeer de positie van de gaten.
Zet de bevestigingsadapter in het rolgordijn en
schuif het rolgordijn met bevestigingsadapter op
de montageclip. Zorg ervoor dat je het rolgordijn
installeert zoals getoond in de afbeelding. Druk
of tik het rolgordijn zachtjes in de montageclips
totdat je een "klik" -geluid hoort

Waarschuwing:
Bevestig de bevestigingsadapter
niet aan het rolgordijn

d) Plaats de montageclips boven op de
b) Plaats het rolgordijn op de bevestingingsadapter en

gemarkeerde positie en gebruik ze als sjabloon
om de boorgaten te markeren.

schuif de andere montageclip op de motorzijde van
het rolgordijn.

e) Boor de gaten en gebruik pluggen die geschikt
zijn voor het type muur. Schroef vervolgens de
montageclips vast.

Het 7 stappenmodel voor:
Somfy RollUp 28 RTS motor
1. Druk kort op de programma drukknop die je vindt op de motorkop:
a. Motor beweegt 1x: Motor is volledig geïnstalleerd met zender. Test de
bijgeleverde zender.
b. Motor beweegt 2x: Motor is ingesteld maar heeft geen zender. Ga naar
stap 2 direct gevolgd door stap 7.
c. Motor beweegt 3x: Motor moet volledig worden ingesteld. Ga naar stap 2
en doorloop alle stappen
2. Zender voorlopig aanmelden, druk gelijktijdige pijltje omhoog en omlaag in.
Motor bevestigd met korte beweging.

3. Draairichting controleren en eventueel aanpassen. Draairichting aanpassen dmv
drukken op de MY knop, motor bevestigd met korte beweging.
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4. Bovenste vaste eindpositie,
- stuur motor naar hoogste gewenste punt
- dan motor omlaag sturen EN laten tellen (my+neer gelijktijdig indrukken)
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- laat de motor op laagste gewenste punt stoppen met de MY-toets (voordat je
stap 5 uitvoert, kan je de onder positie bijregelen)

5. Onderste vaste eindpositie,
- motor staat nu onder op de juiste positie
- nu de motor omhoog sturen EN laten tellen (my+op gelijktijdig indrukken)
- de motor stopt vanzelf op de bovenste positie
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6. De stappen 3/4/5 nu opslaan in de motor (my indrukken, motor bevestigd met korte beweging)
6
7. Motor heeft nu de instellingen maar de zender is nog steeds voorlopig aangemeld.
Druk nu KORT in de rug van de zender, dan wordt de zender nu ook aan de motor toegevoegd en
de motor sluit nu de instelprocedure.
Klaar!

