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Infrarood bediening

1.1 Producten

Goelst G-Motion motoren bieden een verscheidenheid aan instellingen voor een optimaal 
gebruik in veel situaties. Instellingen kunnen naar wens worden aangepast middels knop-
pen onderop de motor unit of via bedoieningen zoals de IR handzender. 

Handzender
Goelst G-Motion electrische gordijnrail sytemen 
kunnnen geprogrammeerd en bediend worden via de 
Goelst handzender (6040-1100) en Infrarood ontvan-
ger (6040-2200). 

De IR handzender kan 15 verschillende ka-
nalen uitzenden. Op de Infrarood handzender 
is kanaal ‘A1’ ingesteld als standaard. 

Om IR kanalen te wijzigen, zie p11 : 
“IR kanalen instellen” in MENU1.

De handzender gebruikt 2 x AAA batterijen (inclusief)

IR Ontvanger
De infrarood ontvanger is voorzien van 1 RJ45 stek-
ker en een ontvang oog. Snoerlengte is 100cm 

De RJ45 stekker wordt in de onderzijde van de mo-
torunit geplaatst. (zie § 1.2 voor gedetaillleerde in-
structies)

De ronde sticker kan eventeel worden gebruikt om de 
ontvanger met zijn achterzijde op een vlak te plakken, 
zodat signalen van de handzender het oog beter kun-
nen bereiken.

De ontvanger kan 15 verschillende kanalen ontvan-
gen. Daarmee kan een motorunit op eigen IR kanalen 
reageren, maar ook op IR kanalen, voor een groep 
van systemen of ‘alle systemen’. 

IR handzender
6040-1100

IR ontvanger
6040-2200
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1.2 Voorbereiding

Handzender
Plaats de batterijenin de handzender, 2 x AAA:

 

IR Ontvanger
Het snoer met de RJ45 stekker als aangegeven onderin de motoruit plaatsen..

Plaats stekker RJ45 hier, zie grijze pijl:
(onderzijde motor unit met onderkap verwijderd)

De kabel (100 cm) kan deels weggewerkt worden, door 1 
van de zijkanalen van de motorunit behuizing te gebruiken 
en die af te dekken met de decoratieve strip. 
Plaats ook de onderkap terug.

Meerdere gordijnrailsystemen
Voorzie elk systeem van een eigen oog, stel ook elk oog afzonderlijk in.
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SET - Gebruikt bij instellen 24uurs timer.

P - Programmeer knop

RESET - Gebruikt bij instellen 24uurs timer.

I - V  
Gordijn bediening: Tussenposities. 
Programmeer extra posities, tot 5 per motor 
unit.
 - Instellen tussenposities                                      
 - Middels intermediate positions
Programmeren: geen functies.

A - C  kanaal voor-selectie
Gordijn bediening:  Druk A, B, of C en dan 1, 
2, 3, 4 of 5 om 1 van 15 mogelijke kanalen 
te kiezen (A1-A5, B1-B5, C1-C5).
De rode LED toont voor-selectie A, B of C.
Programmeren: geen functies.

1 - 5  OPEN / CLOSE 
Gordijn bediening:
zend een open of close signaal via het ge-
kozen kanaal A1 - A5, B1 - B5, C1 - C5.
Programmeren:
Bladeren door menu opties.

1.3 Knoppen layout

De handzender 6040-1100 wordt gebruikt voor programmeren en bedienen van de G-Motion 
motor units. Hieronder een overzicht van de verschillende knoppen en hun functies. 

Omschrijving knop-bedieningen in de handleiding:
- “Druk kort op de knop”   = korter dan 1 sec. indrukken.
- “Houdt de knop ingedrukt” = langer dan 1 sec. indrukken.

p.14

p.24 p.24
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2.1 Auto-kalibratie

G-Motion motor units voeren een auto-kalibratie van eindposities uit bij het eerste gebruik, 
indien van stroom voorzien en bediend via IR kanaal ‘A1’. Na auto-kalibratie is het systeem 
klaar voor gebruik en reageert standaard op Infrarood kanaal ‘A1’.
Voor Motor types GM-x21 en GM-x10  ( NIET voor GM-1xx )

Om de eindposities fijn af te stellen 
tijdens auto-kalibratie 

worden deze knoppen gebruikt.

1. Plaats de motor unit aan het gordijnrail systeem (zie G-Motion handleiding).

2. Plaats de gordijnen indien mogelijk en verstel interne 
eindstops indien nodig voor betere plooiing van het 
gordijn. (art. 6002, inbussleutel 2mm). De eindstops 
staan vooringesteld en begrenzen de loopafstand van 
de voorloper. Tijdens auto-kalibratie worden software-
matige ‘zachte’ eindposities opgeslagen met de eind-
stops 6002 als referentie punten.

3. Sluit een stroomvoorziening aan (type afhankelijk van motor).

4. Druk kort op een van de knoppen onderop de motorunit of van de bediening. 

5. De LED op de motor unit knippert rood.

6. Het systeem beweegt tot het gestopt wordt door de interne eindstop. 

7. Het systeem beweegt ~1cm in tegengestelde richting en wacht dan 5 seconden: 
begin binnen deze 5 seconden met fijnafstellen via de knoppen indien nodig. 

8. Na 5 seconden zonder signaal, gaat de kalibratie routine door. Het systeem be-
weegt verder tot aan de andere interne eindstop. 

9. Het systeem beweegt ~5cm terug en wacht dan 5 seconden: begin binnen deze 5 
seconden met fijnafstellen via de knoppen indien nodig. 

10. Na 5 seconden zonder signaal, beweegt het systeem nog eens 20cm: de kalibra-
tie is klaar en de LED gaat uit. De CPS mode gaat automatisch aan. Het systeem 
is klaar voor gebruik.

Auto-kalibratie kan onderbroken worden door op een van de knoppen te drukken.

Eerste gebruik: auto-kalibratie
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Programmeren

3.1 Goelst G-Motion motor units programmeren

Goelst G-Motion motoren bieden een verscheidenheid aan instellingen voor een optimaal 
gebruik in veel situaties. Instellingen kunnen worden aangepast en opgeslagen met behulp 
van de infrarood handzender. 
Tijdens programmeren is er visuele terugkoppeling in kleur via de LED ring op de motorunit. 
Elke menu-optie heeft een eigen LED kleur, bijvoorbeeld de optie ‘eindposities instellen’ 
heeft de kleur rood. 
Visuele terugkoppeling is er ook middels knipper-signalen per instelling.

ZIe § 3.2 op p. 12 voor een overicht van de 3 hoofdmenu’s en de opties. 

Om menus te kiezen, om te bladeren en te selecteren 
te in de Programmeerstand, worden deze knoppen 
gebruikt:

 - P-knop: selecteer een menu of bevestig een keuze.

- OPEN en CLOSE  knoppen : 
 blader door menu/ feature opties.

Tijdens programmeren zijn alle IR kanalen actief.

In geval van stroomuitval, blijven de IR kanalen in de motorunit bewaard.
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3.2 Overzicht Programmeer menu’s
LED mode LED kleur

Menu 1 AAN Wit

1.1 Eindposities instellen AAN Red

1.2 Set infrarood kanalen (IR) AAN Groen

1.3 *) RF AAN Geel

(gereserveerd)

LED mode LED kleur

Menu 2 knippert 
langzaam

Wit

2.1 Snelheid AAN Red

2.2 Pot. vrij / Tussenposities AAN Groen

2.3 Licht sensor

2.3.1 Zon sensor AAN Geel

2.3.2 Schemer sensor AAN Blauw

2.3.3 Sensor mode AAN Paars

2.4 CPS

2.4.1 Touch and Go AAN Oranje

2.4.2 Touch and Stop AAN Licht blauw

LED mode LED kleur

Menu 3 knippert snel Wit

3.1 Control mode Red

3.2 CW/CCW Omgekeerde 
input

Groen

3.3 Timer Geel

(gereserveerd)

3.7 Fabrieksinstellingen Licht blauw

*) Indien u RF bediening heeft, zie de IR handleiding voor verdere programeerinstructies. 
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3.3 Programmeer opties

MENU 1
1.1  Eindposities instellen
    

motor LED kleur rood:

Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand. 
Lees onderstaande stappen eerst goed door.
Infrarood kanaal ‚A1‘ op de handzender is standaard actief.

1. Plaats de gordijnen indien mogelijk en verstel interne 
eindstops indien nodig voor betere plooiing van het 
gordijn. (art. 6002, inbussleutel 2mm). De eindstops 
staan vooringesteld en begrenzen de loopafstand van 
de voorloper. Tijdens auto-kalibratie worden software-
matige ‘zachte’ eindposities opgeslagen met de eind-
stops 6002 als referentie punten.

2. Houdt de P-knop op de handzender ingedrukt tot de LED OP DE MOTOR UNIT wit wordt 
(na ~4s.)

3. Druk herhaaldelijk op OPEN of CLOSE tot de LED op de motor unit rood is.

4. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, de LED op de motor unit knippert 
nu rood.

5. Het systeem beweegt tot aan de interne eindstop. 

6. Het systeem beweegt ~1cm in tegengestelde richting en blijft 5 seconden staan: 
start binnen die 5 seconden met fijnafstellen van de eindpositie indien nodig (mid-
dels de OPEN of CLOSE knoppen.

7. Na 5 seconden zonder input gaat de kalibratie verder. Het systeem beweegt in 
tegengestelde richting tot aan de andere interne eindstop.  

8. Het systeem beweegt ~5cm en blijft 5 seconden staan: start binnen die 5 sec-
onden met fijnafstellen van de eindpositie indien nodig (middels de knoppen OPEN 
of CLOSE) 

9. Na 5 seconden zonder input beweegt het systeem 20cm in de Open richting. De 
auto-kalibratie is nu klaar en de rode LED op de motorunit gaat uit. De CPS mode 
gaat automatisch aan. Het systeem is klaar voor gebruik.
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1.2  IR kanalen instellen
    

motor LED kleur groen:

Toevoegen en verwijderen van IR kanalen met de Infrarood handzender

Sluit de infrarood ontvanger aan op de onderzijde van de motorunit. Standaard is kanaal A1 actief. 
Zorg ervoor dat de signalen van de handzender de ontvanger kunnen bereiken. 
Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

1. Houdt de P-knop op de handzender ingedrukt tot de LED OP DE MOTOR UNIT wit wordt 
(na ~4s.).

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit groen is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen.

4. De LED op de motor unit knippert nu groen.

5.  A Een kanaal toevoegen Om een IR kanaal toe te voegen, druk kort op de OPEN 
knop van het gewenste kanaal op de IR handzender. De LED op de motor unit 
brandt als bevestiging even groen en begint weer te knipperen. Naar wens kunnen 
1 voor 1 meer kanalen toegevoegd worden aan de motorunit, middels de OPEN 
knoppen van de corresponderende IR kanalen.

5.  B Een kanaal verwijderen Om een IR kanaal te verwijderen, druk kort op de CLOSE 
knop van dat kanaal op de IR handzender. De LED op de motor unit brandt als 
bevestiging even rood en begint weer te knipperen. Naar wens kunnen 1 voor 1 
meer kanalen verwijderd worden van de motorunit, middels de CLOSE knoppen van 
de corresponderende IR kanalen.

5a en 5B kunnen in willekeurige volgorde uitgevoerd worden.

6. Druk kort op de P-knop om te bevestigen.

7. De LED op de motor unit is wit gedurende 15 seconden: met de OPEN of CLOSE 
knoppen kan een andere feature uit MENU 1 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

1.3  RF kanalen instellen
    

motor LED kleur geel:

( Zie RF handleiding )
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MENU 2

2.1  Open- en Sluitsnelheid
     

motor LED kleur rood:
 

Optie om 1 van de 4 snelheidsinstellingen te kiezen. Standaard is “Normaal”.

Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

1. Houdt de P-knop ingedrukt, tot de LED op de motor unit langzaam wit knippert (na 
~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit rood is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

4. De LED op de motor unit knippert nu rood, op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = Normale snelheid (Standaard)
2x knipper = Hoge snelheid
3x knipper = Lage snelheid
4x knipper = Open met lage  & Sluit met hoge snelheid / Custom snelheid.

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

2.2  Tussenposities
     

motor LED kleur groen:
 

Definiëer tot 5 verschillende gordijnposities, die tussen de eind-
potities in liggen. Standaard instelling is ‘geen’.

Tussenposities kunnen makkelijk gekozen worden door op de 
handzender I, II, III, IV of V te drukken + daarna binnen 3s. OPEN 
of CLOSE van het gewenste kanaal. Het systeem loopt automa-
tisch naar de tussen positie  (onafhankelijk van de gekozen knop  
OPEN of CLOSE).
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Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand. 
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

TOEVOEGEN / VERWIJDEREN van tussen posities (IR)
1. Middels OPEN of CLOSE knoppen, stuur het gordijn naar een gewenste positie, om 

daar een nieuwe tussenpostitie aan te maken of een bestaande te verwijderen.

2. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED OP DE MOTOR UNIT weer langzaam wit knippert 
(na ~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

3. Druk herhaaldelijk op de OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit groen is.

4. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

5. De LED op de motor unit knippert nu groen, op de huidige instelling (1)

6. Druk kort I, II, III, IV of V op de IR handzender om de huidige positie op te slaan; 
Een bestaande tussenpositie die al toegekend was aan die knop wordt verwijderd. 

7. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

8. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

9. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om nog een tussenpositie op te slaan, herhaal § 2.2.2 geheel.
Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

2.3  Licht sensor

De geavanceerde Goelst Licht sensor biedt: 
 1) Zonlicht gevoeligheid
 2) Schemer gevoeligheid
 3) detailed behaviour instellingen

Standaard gevoeligheid voor Zonlicht en Schemer is „Standaard“
 see § 2.3.1 and § 2.3.2

Standaard instelling voor gedrag is „Sluiten bij Schemer“.
 see § 2.3.3.

2.3.1 Zonlicht gevoeligheid 
    

motor LED kleur geel:

Om de sensor voor zonlicht te gebruiken, definieer de gevoeligheid EN het gedrag (§2.3.3).
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Sluit de Goelst licht sensor aan op de onderzijde van de motor unit met de RJ45 plug. 
Zorg ervoor dat de sensor goed georiënteerd is t.o.v. de lichtbron.

Als de lichtintensiteit de ingestelde gevoeligheid langer dan 5min. overschrijdt, genereert de 
sensor een sluit-signaal.
Als de lichtintensiteit langer dan 15min. onder de ingestelde gevoeligheid blijft, genereert 
de sensor een open-signaal.
Het gedrag bij deze signalen wordt gekozen in §2.3.3.
Als een zonlicht-signaal overruled wordt door een ander bediening-signaal (handbediening, 
tijdgestuurd, afstandbediening), wordt het signaal van de zonsensor 4 uur lang genegeerd. 
Het zonlicht-signaal is weer effectief na die 4 uur of na een stroomuitval.

Opm.: Schemer-signalen blijven onveranderd bij een overruled zonlicht-signaal.
Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

INSTELLEN Zonlicht gevoeligheid
1. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit langzaam wit knippert (na 

~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit geel is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

4. De LED op de motor unit knippert nu geel op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = Normale zonintensiteit (Standaard)

2x knipper = Lage zonintensiteit

3x knipper = Hoge zonintensiteit

4x knipper = huidige zonintensiteit

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.
Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

2.3.2 Schemer licht gevoeligheid
    

motor LED kleur blauw:

Om de sensor voor schemer te gebruiken, definieer de gevoeligheid EN het gedrag (§2.3.3).

Sluit de Goelst licht sensor aan op de onderzijde van de motor unit met de RJ45 plug. 
Zorg ervoor dat de sensor goed georiënteerd is t.o.v. de lichtbron..
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Als de lichtintensiteit de ingestelde gevoeligheid langer dan 5min. overschrijdt, genereert de 
sensor een open-signaal (ochtendschemer).
Als de lichtintensiteit langer dan 5min. onder de ingestelde gevoeligheid blijft, genereert de 
sensor een close-signaal (avondschemer).  Het gedrag bij deze signalen wordt gekozen in 
§2.3.3. Als een schemer-signaal overruled wordt door een ander bediening-signaal (hand-
bediening, tijdgestuurd, afstandbediening), wordt het signaal van de sensor 4 uur lang 
genegeerd. Het schemer-signaal is weer effectief na die 4 uur of na een stroomuitval.

Opm.: Zonlicht-signalen blijven onveranderd bij een overruled schemer-signaal
Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

INSTELLEN schemerlicht gevoeligheid 
1. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit langzaam wit knippert (na 

~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit blauw is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

4. De LED op de motor unit knippert nu blauw op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = gemiddelde lichtintensiteit (Standaard)

2x knipper = ondergemiddelde lichtintensiteit 

3x knipper = bovengemiddelde lichtintensiteit 

4x knipper = huidige lichtintensiteit

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.
Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

2.3.3 Licht Sensor gedrag
    

motor LED kleur paars:

Om de lichtsensor te gebruiken, kies het gewenste gedrag bij zonlichtsignalen en bij scher-
merlichtsignalen. Er zijn 8 voorinstellingen. 

Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand. 
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

INSTELLEN Lichtsensor gedrag
1. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit langzaam wit knippert (na 
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~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit paars is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

4. De LED op de motor unit knippert nu paars op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

LED Schemer Zon
Openen Sluiten Openen Sluiten

1x knipper*) Uit Aan Uit Uit
2x knipper Aan Aan Aan Aan
3x knipper Uit Uit Aan Aan
4x knipper Aan Aan Uit Uit
5x knipper Uit Aan Aan Aan
6x knipper Aan Aan Uit Aan
7x knipper Uit Uit Uit Aan
8x knipper Uit Uit Uit Uit

*) Standaard instelling

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

2.4  CPS: Curtain Protection System
 ( alleen GM-4xx-xxxx Serie )

CPS is een intelligent ontkoppelmechaniek dat op 3 manieren handbediening van een elec-
trisch gordijnrailsysteem mogelijk maakt.
Touch and go: Als er aan een stilhangend gordijn getrokken wordt, detecteert CPS de beweg-
ing en zal er voor zorgen dat het gordijn verder automatisch in die richting beweegt.
Touch and Stop: Idem, als een gordijn al beweegt, kan de beweging gestopt worden door het 
met de hand tegen te houden.
Manual override: CPS zorgt er ook voor dat de electrisch bediende gordijnen met de hand 
bediend kunnen worden tijdens stroomuitval. Als de stroom terugkeert en het gordijn is 
verplaatst tijdens de stroomuitval, zal het syteem een kalibratie uitvoeren na de eerste be-
diening. Touch and Go of Touch and Stop zijn apart in te instellen via § 2.4.1 en § 2.4.2.
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Opm.: CPS-gedrag is afhankelijk van gordijngewicht, systeemvorm en de gekozen drempelwaardes.
CPS is bedoeld als handmatige bediening voor sporadisch gebruik, bijvoorbeeld als de gebruiker 
nog onbekend is met het electrische systeem. CPS is niet geschikt als normale bedieningswijze.
Disclaimer: hoewel risico op beschadiging verminderd wordt door CPS, kan CPS nooit geheel 
voorkomen dat rail of gordijnen schade oplopen. CPS wordt niet geadviseerd in hellende systemen.

2.4.1 Touch and Go
    

motor LED kleur oranje:

De Touch and Go gevoeligheid is instelbaar. Bijvoorbeeld bij hoge gevoeligheid zal de motor 
het signaal eerder oppiken dan bij gemiddelde gevoeligheid. Bij lagere gevoeligheidinstell-
ing, is een grotere handmatige beweging nodig voordat de motor de beweging overneemt.
Touch and Go kan ook uitgeschakeld worden.

Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

1. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit langzaam wit knippert (na 
~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit oranje is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen.

4. De LED op de motor unit knippert nu oranje op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = gemiddelde gevoeligheid (Standaard)

2x knipper = lagere gevoeligheid 

3x knipper = hogere gevoeligheid 

4x knipper = Uit

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.
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2.4.2 Touch and Stop
    

motor LED kleur licht blauw:

Touch and Stop zelf-kalibreert tijdens de eerste 3 complete runs van het systeem, na 
opnieuw instellen van eindposities, veranderingen in snelheidsinstellingen of na het 
opnieuw activeren van deze optie. Touch and Stop heeft 2 instellingen: Aan of Uit.
Soms kan Touch and Stop niet werken als verwacht: dit is zo wanneer de gordijnstof wrijving 
ondervindt van muur, vloer en de rail zelf. Of in geval van een andere bron van weerstand 
die de functie activeert. 
Touch and Stop auto-kalibreert op geregelde intervallen, maar in sommige gevallen is 
het geadviseerd deze functie aan en uit te schakelen. Mocht onverwacht stoppen blijven 
voorkomen iwordt geadviseerd deze functie uit te schakelen.

Opm.: Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

1. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit langzaam wit knippert (na 
~8s.) (Eerst brandt de LED continu wit, houdt de knop ingedrukt)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit licht 
blauw is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen. 

4. De LED op de motor unit knippert nu licht blauw op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = Aan  (Standaard)

2x knipper = Uit

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer langzaam wit gedurende 15 seconden: met 
de OPEN of CLOSE knoppen kan een andere feature uit MENU 2 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.
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MENU 3

3.1  Bedieningsmodus
Er zijn 3 verschillende manieren hoe de motor op een OPEN of CLOSE commando reageert 
met gebruik van 1 of 2 knops schakelaars/relais.

Instellingen:
Modus 1 : Standaard 2-knops bediening (Standaard instelling)

knop drukken < 1s.: systeem beweegt tot de eindpostitie
knop drukken > 1s.: systeem beweegt gedurende het signaal of het ingedrukt 
houden van de knop

Modus 2 : Omgekeerde 2-knops bediening (‘vertical blinds’ instelling) 
knop drukken < 3s.: systeem beweegt gedurende het signaal of het ingedrukt 
houden van de knop
knop drukken > 3s.: systeem beweegt tot de eindpostitie
Opm.: oproepen tussenposities of eerste keer programmeren eindposities is neit mogelijk als mode 
2 actief is.

Modus 3 : 1-knops bediening
knop drukken < 1s.  : systeem sluit, opent of stopt

1. Als het systeem op een van zijn eindposities is:
 - > beweeg naar de tegenovergestelde eindpositie.
2. Als het systeem beweegt:
 - > STOP
3. Na een stop, druk opnieuw op de knop binnen 2s:
 - > systeem beweegt in tegengestelde richting
4. Na een stop, druk opnieuw op de knop na 2s:
 - > systeem gaat door in dezelfde richting

Opm.: oproepen tussenposities is niet mogelijk als deze menu-instelling inactief is.
Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

INSTELLEN bedieningsmodus  motor LED kleur rood:  
1. Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit snel wit knippert (na ~12s. 

: Eerst brandt de LED continu wit, knippert daarna langzaam, houdt de knop inge-
drukt, tot de LED snel wit knippert.)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit rood is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen. 

4. De LED op de motor unit knippert nu rood op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = Standaard 2-knopsbediening (Standaard)

2x knipper = Omgekeerde 2-knopsbediening

3x knipper = 1-knops bediening
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6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer snel wit gedurende 15 seconden: met  OPEN 
of CLOSE kan een andere feature uit MENU 3 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.

3.2  Omgekeerde invoer  (Inverted input)

Draairichting van de motor unit omkeren: OPEN wordt CLOSE en vice versa. 

Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

INSTELLEN Omgekeerde invoer  motor LED kleur groen:  
1.  Houdt de P-knop ingedrukt tot de LED op de motor unit snel wit knippert (na ~12s. 

: Eerst brandt de LED continu wit, knippert daarna langzaam, houdt de knop inge-
drukt, tot de LED snel wit knippert.)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit groen is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

4. De LED op de motor unit knippert nu groen op de huidige instelling:

5. Blader door onderstaande opties middels OPEN of CLOSE:

1x knipper = Normale invoer (Standaard)

2x knipper = Omgekeerde invoer

6. Bevestig en bewaar de instelling door kort op de P-knop te drukken.

7. De LED op de motor unit knippert weer snel wit gedurende 15 seconden: met  OPEN 
of CLOSE kan een andere feature uit MENU 3 gekozen worden.

8. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.

Om de programmeerstand elk moment te verlaten, druk kort op de P-knop of wacht 15s. 
Veranderingen gemaakt bij punt 5, worden alleen bewaard door op de P-knop te drukken.
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3.3  Timer 
     

motor LED kleur geel:

De ingebouwde timer biedt een 24uurs herhaalfunctie.

Met de 24uurs herhaalfunctie is een aantal bedieningen op te 
nemen, die daarna elke 24uur herhaald worden.
De 24uurs herhaalfunctie kan eenvoudig worden aangezet met 
SET en gepauzeerd worden met RESET op de IR handzender.

24uurs Timer
De ingebouwde 24uurs timer is een zelflerende timer, die tot 4 bedieningen kan opslaan en 
deze herhaald kan afspelen. 

1.  24uurs Timer: Inleer-modus
Activeer de Inleer-modus door langer dan 5sec. op SET te drukken op de handzender.
De LED op de motor unit knippert geel: de timer neemt vanaf nu max. 4 bedieningen 
op gedurende max. 24 uur. De LED op de motorunit blijft langzaam geel knipperen 
totdat de inleer-modus gestopt is.
Opm: Door de Inleer modus te activeren, worden eerdere opnames gewist.

2.  24uurs Timer: Aan
Na een Inleermodus of na SET langer dan 5sec. op de handzender ingedrukt houden 
wordt de timer automatisch op ‘AAN’ gezet. Opgenomen bedieningen worden elke 
24uur herhaald. Zolang de 24uurs timer ‘AAN’ is, knippert de LED op de motorunit 
kort geel, 1x elke 20sec. De 24uurs timer kan alleen ‘AAN’ zijn, als er bedieningen 
zijn opgenomen. 

3.  24uurs Timer: Pauze en herstart
Druk kort op RESET op de IR handzender om de 24uurs timer te pauzeren. 
Opgenomen bedieningen blijven in het geheugen bewaard.
Zolang de 24uurs timer gepauzeerd is, knippert de LED op de motorunit kort geel, 2x 
elke 20sec.
Druk kort op SET op de IR handzender om de 24uurs timer te herstarten, de timer 
herhaalt de opgenomen bedieningen op de origineel opgenomen tijdstippen van de 
dag. 

4.  24uurs Timer: Wissen
Houdt RESET op de IR handzender langer dan 5sec. ingedrukt om de 24uurs timer te 
resetten. Dit wist opgenomen bedieningen en zet de timer uit. De LED op de motor 
unit gaat uit.

Bij stroomuitval wordt de timer ge-reset, tenzij de motor uitgerust is met een accupakket. 

3.4 - 3.6  (Reserved)
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3.7 Fabrieks instellingen

Terugzetten naar fabrieksinstellingen, alle instellingen terugzetten naar ‘Standaard’ (optie 1 
in elke menu). Dit verwijdert alle aangepaste instellingen. Als er instellingen gedaan worden 
na het kiezen van deze functie gedraagt de motorunit zich als nieuwe motorunit. 

Na 15s. zonder input gaat de motor uit de programmeerstand.
Lees onderstaande stappen eerst goed door.

TERUG naar fabrieksinstellingen  motor LED kleur licht blauw:  
1. Houdt OPEN+CLOSE ingedrukt tot de LED op de motor unit snel wit knippert (na 

~12s. : Eerst brandt de LED continu wit, knippert daarna langzaam, houdt de knop-
pen ingedrukt, tot de LED snel wit knippert.)

2. Druk herhaaldelijk op een OPEN of CLOSE knop tot de LED op de motor unit licht 
blauw is.

3. Druk kort op de P-knop om dit menu te kiezen, 

4. De LED op de motor unit knippert nu licht blauw.

OPGELET: IN DE VOLGENDE STAP WORDEN ALLE AANGEPASTE INSTELLINGEN ONGEDAAN 
GEMAAKT EN WORDT DE MOTOR UNIT TERUGGEZET NAAR STANDAARD INSTELLINGEN. 
OM OVER TE SLAAN, WACHT 15SEC. TOT DE LED OP DE MOTOR UNIT UIT GAAT.

5. Bevestig door kort op de P-knop te drukken: de motor unit is teruggezet naar de 
fabrieksinstellingen.

6. De LED op de motor unit knippert weer snel wit gedurende 15 seconden: met  OPEN 
of CLOSE kan een andere feature uit MENU 3 gekozen worden.

7. Zoniet, wacht gedurende 15 seconden of druk kort op de P-knop om de program-
meerstand te verlaten. 

De LED op de motor unit gaat uit, het systeem is klaar voor gebruik.
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Distance
Centre

Rotate UUT Up and Down
  See Range Section for angle.

 Remote IR

Front Face

 LED

Figure 1

IR Detector / NEC
Rcvr

Side View

 LED
 Remote IR

Distance
Centre  IR Detector /

NEC  Rcvr

 Rotate UUT Left and Right
 See Range Section for angle.

Front Face

Figure 2

Top View

*Bereik hangt af van de ontvanghoek bij de ontvanger. Instraling van zon of andere sterk 
stralende bronnen, kan effect hebben op de werking van de zender- infrarood ontvanger 
combinatie.
(Hoeken en bereik getest volgens een ‘NEC carrier based’ code.)

**De batterij-levensduur bedraagt ten minste 1 jaar, uitgaande van 100 knopbedieningen 
per dag, waarbij elke knop 0,5 sec. ingehouden wordt. 

Technische specificaties
3.1 Handzender

6040-1100

bereik horizontaal 15 m*

bereik 20º opwaarts/neerwaarts 7 m*

bereik 25º links/rechts 7 m*

knoppen 21

infrarood code Dedicated RC5 ID

IR transmissie LED 1

rode LED (modus aanduiding) 3

automatische zend-stop ja

batterij 2x AAA (3V)**
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3.2 LED signalen

Normaal gaan LED signalen uit 15 sec.
1. LED kleuren : groen, rood, geel, blauw, paars, oranje en lichtblauw - continu of knipperen:
•	 normale programeer-modus kleuren.

2. LED knippert geel - en blijft langer dan 15sec. knipperen
•	 de 24uurs timer: inleer stand (24 uur)

3. LED knippert geel  1x elke 20 sec. 
•	 de 24hrs timer is active

4. LED knippert geel  2x elke 20 sec. 
•	 de 24uurs timer is gepauzeerd

5. LED vertoont kleurenpalet continu. 
•	 de showroom timer is actief

Systeem 
1. Geen reactie op IR afstandsbediening.
•	 controleer batterijen van de afstandsbediening
•	 zorg ervoor dat kanaal A1 geselecteerd is op de afstandsbediening of dat andere kanalen 

ingesteld zijn.
•	 controleer of de RJ45 stekker correct onderin de motorunit is geplaatst.
•	 controleer of de infrarood signalen de IR ontvanger kunnen bereiken.

2. Gordijn stopt op onverwachte plekken op het systeem
•	 re-kalibreer Touch and Stop of zet deze optie uit.

3. Gordijn beweegt in tegengestelde richting, t.o.v. de bedieningsrichting.
•	 doorloop § 3.2 : Omgekeerde invoer van bedieningen.

Stroomuitval
Stroomuitval vormt normaal gesproken geen probleem voor G-Motion. Het systeem detect-
eert een stroomuitval. Als de stroom teruggekeerd is en de het systeem is handmatig ver-
plaatst tijdens de stroomuitval, zal het systeem zichzelf soms opnieuw kalibreren. Hiertoe 
gebruikt het de electronisch opgeslagen waarden voor de eindposities en de de interne 
eindstops als referentie.

In het geval van stroomuitval gedurende een auo-kalibratie worden er geen eindposities 
opgeslagen. Controleer of de stroom terug is, herstart het systeem door kort op OPEN of 
CLOSE te drukken.
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3.3 Aansluitingen

connector : RJ45
gebruik  : infrarood ontvanger
 

pin layout RJ45: 

 Alleen de benodigde aders aansluiten
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