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Kjære Kunde ,
Denne spesialtilpassede gardinen er produsert spesielt 

ifølge deres spesifikasjoner. 

Høykvalitetsmaterialer og ett perfekt design i funksjon og eleganse 
sørger for lang levetid og stor tilfredshet for deg som kunde 

Vennligst les denne instruksjonen 
nøye før gardinen monteres 

Lamellgardiner anbefales innstallert av fagfolk slik at ulykker 
unngås. Endringer av produktet må godkjennes av produsent. 

Det medfølger skruer for tremontasje. Ved alle andre underlag må det 
benyttes passende festemateriell 

  ADVARSEL
Se side 9 - 10! 
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45 - 90° 

Ì! 

NB! Skinnesystemet kan skades hvis lamellene ikke står i 90°
vinkel ved åpning og lukking 

Betjening  



Betjening  
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Type 5 - (T5) 

Trekk kun med 
lamell 90°
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Informasjon 
 6 
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Ì! Ì! 
N    Jevnlig børsting 

med en myk børste 
eller støvkost 
er stort sett 
tilstrekkelig . 

Frigjøring av lamell for vindusvask er ikke mulig på Type 5 
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 N ADVARSEL

• Små barn kan bli kvalt i sløyfen på snorer, kjeder og bånd
som betjener solskjermingen.
De kan også vikle snorer rundt halsen.

• For å forhindre dette, må snorer holdes unna små barns
Rekkevidde.

• Ikke knyt snorer sammen.

Pass på at snorer ikke vris og danner en løkke.

• Monter og bruk det medfølgende sikkerhetsutstyret i
henhold til monterings og bruksanvisningene, slik at man
reduserer sannsynligheten for slike uhelI.

• Flytt senger og møbler bort fra snorene.
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IQ2-Motor RTS programmering
IQ2-Motor 

&MFLUSJTL�JOTUBMMBTKPO

Din
Lamellgardin
Produsent

-BNFMMHBSEJOFS

Kjære kunde,

IQ2 motoreren gir deg intellingente løsninger. 
I tillegg til den velkjente sideveis bevegelsen og 180° 
rotasjon, er IQ2 motoren utstyrt med en dekorativ 
innstillings og en mellomstopp.
Versjonen med integrert RTS er fullt kompatibelt med 
Somfy

1. Første programmering av en RTS sender
Δ!  PROG knappen på motoren må brukes

3. Sletting av håndsender
Δ!  Ved hjelp av en programmert håndsender 

Biiip BipBip

A Biiip BipBiiip

trykk forsiktig den hvite PROG-knappen
bak på motoren i ca. 2 sek.  

Kun for ferdigprogrammerte endeposisjoner - Leveres alltid  programmert fra 
fabrikk.

vender raskt. 

vender raskt.

2. Legge til en håndsender
Δ! Ved å benytte en håndsender som allerede er programmert.

A Biiip BipBip

B Biiip BipBiiip

vender raskt.

vender raskt.

A Biiip BipBip

B Biiip BipBiiip

vender raskt.

vender raskt.

4. Avbryte programmering

Biiip BiiipBiiip

5. Programmering "my" position

Biiip BipBiiip

6. Slett "my" position

Biiip BipBiiip

7. Slette alle Innstillinger

Biiip Bip Bip Biiip Biiip Bip

Biiip Biiip Bip

vender raskt.   

kjør til  ny 
"my"position ved hjelp av 

OPP eller NED knappen

inntil 

kjør til 
"my"

position

inntil 

trykk PROG knappen i ca.  
12 sek til siste Biip er over  

inntil inntil inntil 

inntil 

opp til  12 håndsendere kan programmeres ved å følge dette mønsteret .
trykk PROG-knapp  ca. 0.5 sec. 

trykk PROG-knapp ca. 2 sec. 

trykk PROG-knapp ca. 0,5 sec.

 trykk PROG-knapp ca 2 sek. 

trykk PROG-knapp ca 0,5 sek.  

trykk PROG-knapp ca. 0.5 sec.  

trykk "my" knappen  ca. 0,5 sek. 

2. Trykk "my" knappen i ca. 5 sek.
1.Trykk "my"  knappen 

 OBS!  - ALLE ENDEPOSISJONER I MOTOR VIL OGSÅ FORSVINNE
Motor må reprogrammeres med spesial utstyr. 

i ca 0,5 sek. 



Betjening - Vedlikehold

Montering - Lamellgardin Enkel installasjon IQ2-Motor med RTS

Kontroll bryter med plugg

Δ Viktig! Ikke sett på spenning før installasjonen er klar

BK/BN - Nr 1
GN/WH -Nr 3
YE - Nr. 5

Vennligst finn monteringsanvisningen av selve 
gardinen i den medsendte�“Montering - 
Betjening og Vedlikehold”, som beskriver 
monteringen i detalj 

Kabel farger:
BK - (black) Sort - (earth)
BN - (brown) Brun - (earth)
GN - (green) Grønn - (colse)
WH - (white) Hvit - (close)
YE - (yellow) Gul  - (open)
Legg en lask mellom punktene 1 + 3

Lamellgardinen med motor er kontrollert med en 
kontrollbryter eller fjernkontroll

Lamellene kjøres til lukket og åpen posisjon ved å 
trykke på tastene 1 og 2. Motoren er utstyrt med en 
funksjon som tillatter den å kjøre automatisk til 
endeposisjon. Ved ett kort trykk på en tast vil 
automatisk kjøring avbrytes.
Motorsystemet er vedlikeholdsfritt. 

Δ ADVARSEL Δ
All innstallasjon av 230 kan kun utføres av 

autorisert innstallatør.

Elektrisk installasjon 

Δ Viktig! Motoren må IKKE fjernes fra skinne.�

Installasjons prosedyre 
1. Koble kontrollkabel til terminal på bryter.
2 Koble kontrollkabel til den grønne pluggen.
3. Sett plugg i moteren .
4. Sett inn spenningskabel 230 V .

Kontroll bryter
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Skinne

IQ2-Motor

Kontroll kabel 

BK
/B

N
GN

/W
H

YE

Spennings
kabel230 V AC

1.

2.

4.

3.

BK/BN

GN/WH
YE

Δ Viktig! Ikke sett på spenning før installasjonen er klar

Δ Viktig! Motoren må IKKE fjernes fra skinne.

Installasjons prosedyre
1. Sett inn spenningskabel
2. Programer inn RTS håpndsender

(se IQ2-Motor RTS programmering)

Telis Mod / Var RTS Pure�
Trådløs håndsender

Spennings
kabel230 V AC

IQ2-Motor

Skinne


