
USB-C oplaadpoort

LED (batterij-/reset indicator)

Eindposities knop

Reset/Programmeer knop

Trekbediening

Knoppen en functies
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Installeer het rolgordijn

Activeer het rolgordijn

Volg de stappen in de installatie-instructies om het rolgordijn te installeren.

Om het rolgordijn te activeren, sluit u het aan op een standaard USB-C 5V-voeding via een 
USB-C-kabel. Dit kan bijvoorbeeld de voedingsadapter van uw iPhone zijn.
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MAC:2303 MAC:2303

Download de MotionBlinds buetooth app

Programmeer het rolgordijn

Download de MotionBlinds bluetooth app uit de App Store.

Open de MotionBlinds bluetooth-app en tik op het + teken. De app zal u nu door het 
installatieproces leiden.

De eindposities van het rolgordijn, boven en onder, zijn voorgeprogrammeerd. Deze kunt u 
eenvoudig aanpassen door de stappen in de app te volgen.

MAC:2303MAC:2303 MAC:2303

App Store 
 Download de 
MotionBlinds

Bluetooth app
rtube.nl/red1614

Google Play 
 Download de 
MotionBlinds

Bluetooth app
rtube.nl/red1615
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MAC:2303MAC:2303 MAC:2303

V

het koordgewicht te verbergen.

Aanpassingen
Draairichting veranderen :
Als de positie van het rolgordijn in de app tegenovergesteld is aan uw rolgordijn, verandert u 
de draairichting door binnen één seconde twee keer op de eindpositie knop te drukken. 

Eindposities veranderen :
Als de eindposities van het rolgordijn onjuist zijn, open dan de instellingen van het rolgordijn 
en pas de onderste / bovenste positie aan.
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Koppel een afstandsbediening
Selecteer een kanaal op de afstandsbediening en druk op de programmeerknop op de motor om de 
programmeermodus te activeren. Het rolgordijn begint op en neer te bewegen.

Druk op de koppelingsknop op de achterkant van de afstandsbediening om het rolgordijn aan 
het gewenste kanaal te koppelen. Het rolgordijn stopt kort met draaien om aan te geven dat de 
afstandsbediening aan het rolgordijn is gekoppeld.

Druk kort op de programmeerknop om de programmeermodus te deactiveren. Het rolgordijn stopt met 
bewegen en kan worden bediend.

Koppelen met een bridge
Met de MotionBlinds bridge kunt u meer opties ontgrendelen, zoals spraakassistenten en de 
mogelijkheid om uw rolgordijnen te bedienen wanneer u niet thuis bent.

Koppelings-

 knop

Koppelings-

 knop

Koppelings-

 knop

App Store  
 Download de 
MotionBlinds

Wi-Fi app  
rtube.nl/red981

Google Play  
 Download de 
MotionBlinds

Wi-Fi app  
rtube.nl/red982
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Het ledlampje knippert
rood wanneer het
systeem actief is;
laad de batterij op

Het ledlampje
knippert groen;

de batterij wordt
opgeladen

Het ledlampje brandt
groen;

de batterij is
helemaal opgeladen

Rolgordijn opladen
Om het rolgordijn op te laden, sluit u het aan op een standaard USB-C 5V-voeding via een USB-
C-kabel. Dit kan bijvoorbeeld de voedingsadapter van uw iPhone zijn. 

Reset de verbinding
Houd de programmaknop 10 seconden ingedrukt om de verbinding tussen het rolgordijn en de app 
te wissen.De LED licht 5 keer op en het rolgordijn gaat 1 keer op en neer om aan te geven dat de 
verbinding is gereset. Nu kan het rolgordijn opnieuw worden verbonden. 
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Reset het rolgordijn
Het resetten van het rolgordijn resulteert in het wissen van de eindposities en verbindingen
van het rolgordijn met apps en afstandsbedieningen. Druk kort op de reset/programmeerknop 
om de reset modus te activeren. Het rolgordijn stept nu op en neer. Houd vervolgens de reset/
programmaknop ten minste 20 seconden ingedrukt om het rolgordijn te resetten. Het rolgordijn 
zal twee keer stoppen met steppen. Na de tweede stop zal het rolgordijn een extra step maken 
die aangeeft dat het rolgordijn is gereset. 

Meer informatie
Scan de QR-code hieronder om de volledige gebruikershandleiding te bekijken met meer informatie en
geavanceerde opties. 

Kort 
drukken

Gebruikershandleiding 
rtube.nl/red1622
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