
www.pahedomotica.nl       Versie 1.7 Pagina 1-6 

Montage handleiding CL200T: 

Zie ook deze link voor een duidelijk youtube fimpje over de montage: 

Youtube filmpje assembleren en afstellen Kallox 

Inhoudsopgave: 

A Onderdelen lijst 

B Assemblage 

-b1- Rail op lengte maken 

-b2- Rail assembleren 

-b3- Carriers monteren 

-b4- Muur/plafond steunen monteren  

-b5- Motor monteren en aansluiten handbediening/timer/RF-module 

-b6- Afstelling van de spanning op de draad 

C Bedieningspaneel 

D Selecteren van motornummer 

E Verwijderen van de motor 

F Probleemoplossing 

G Garantie voorwaarden 

 

LET OP: De elektrische gordijnrail is alleen geschikt voor binnen gebruik. 

 

 

A) Onderdelen lijst: 

 

- 4 stukken rail van 1 mtr., aan 1 stuk bevindt zich de basis voor bevestigen van de  

 motor 

- 1 Bedraad bedieningpaneel 

- 1 Motor met IR ontvanger 

- 1 Voedingsadapter 

- 1 IR afstandsbediening (incl. batterij) 

- 8 plafond smartklik steunen, en 8 muursteunen 

- 3 Rail koppelstukken 

- 20 4mm pluggen incl. schroeven 

- 1 x steeksleutel voor afstellen van de draadspanning 
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B) Assemblage: 

 

B1 Rail op lengte maken: 

-   Meet de totale lengte van de benodigde rail, houd er rekening mee dat er 3 tot 

4 cm speling moet zijn tussen de motor en de muur ( trek deze dus indien 

nodig van de raillengte af ). 

-   Zaag één stuk rail af zodat de juiste lengte wordt bereikt, braam het gezaagde 

gedeelte af (ook de binnenzijde) en plaats de zaagzijde als het kan aan het 

einde van de rail, zodat er geen runners over heen hoeven. 

 

B2 Rail assembleren: 

- Wikkel de draad voorzichtig af zonder de draad te knikken, 

- Draai de kleine schroef van grote carrier "A" half los, zie figuur 1 

Figuur 1 

- Draai de grote schroef van kleine carrier "B" half los, zie figuur 2 

Figuur 2 
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- Draai de schroef van het eindstuk aan het eind van de basisrail met de 

bevestiging van de motor los, zie figuur 3 

Figuur 3 

- Haal daarna het eindstuk voorzichtig los in het verlengde van de rails, zie fig 4  

Figuur 4 

De draad gaat mee in de richting van het eindstuk (De plastic runners blijven 

niet in de rails behalve aan de linker zijde van Kleine carrier “B”) 

- Plaats nu het extra stuk rail en verbind deze met de railkoppelstukken (Indien 

de rail koppelstukken los over de rail gaan knijp ze dan voorzichtig een beetje 

dicht zodat ze klemmen over de rail) 

- Herhaal de vorige stap als er meer stukken rail moeten worden gebruikt 

- Plaats nu voldoende runners aan beide zijde in de rail (zorg dat als de carriers 

naar elkaar toegaan in het midden van de rail dat daar GEEN runners tussen 

zitten)  

- Plaats het eindstuk weer terug op de rail, trek hierbij gelijk tijdig voorzichtig 

de draad strak, en draai de schroef vast van het eindstuk zie figuur 3 

- Trek aan beide zijde van de draad tot deze strak is en draai de grote schroef 

van kleine carrier "B" vast, zie figuur 2 (de kleine schroef van grote carrier 

"A" is nog steeds half los) 

- LET OP knip de draad NIET af!!! 

http://www.pahedomotica.nl/
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- Gebruik de bout aan het eind van de rail (bij de motor bevestigingsplaats) om 

de draad te spannen, met de klok mee is strakker (ongeveer 5 slagen) 

 

B3 - Carriers monteren: 

- Verplaats carrier "A" naar het einde van de rail, en verplaats carrier "B" naar 

de andere zijde van de rail, draai nu de schroef van carrier "A" vast 

- Controleer of de carriers nu soepel heen en weer gaan en zorg dat de draad niet 

gedraaid zit 

- Als de carriers nu niet soepel gaan controleer dan of de draad niet gedraaid is 

en mooi vrij loopt 

 

B4 - Muur/plafond steunen monteren: 

- Er zijn plafond smartklik steunen (zie figuur 5) en muursteunen geleverd bij 

de rail. 

- Monteer de rail smartklik steun (zie figuur 5) aan het plafond of aan de 

muursteun met de bijgeleverde boutjes en moertjes. 

Figuur 5 

- Twee steunen per raillengte is voldoende, zorg dat er één steun dicht bij de 

motor zit, en één steun dicht bij het einde van de rail 

- LET OP: zorg dat de smartklik steunen (figuur 5) in een rechte lijn worden 

gemonteerd en zorg dat de rail minimaal 5 cm van de muur wordt bevestigd 

 

B5 - Monteren van de motor: 

- Plaats de motor in de basisrail, zorg dat je een "KLIK" hoort pas dan zit de 

motor goed vast (LET OP: aansluiting adapter aan de muur zijde) 

- De IR ontvanger moet bij montage gericht zijn naar de kamer 

- Stop de plug van de adapter in de motor 

- Verbind het bedrade bedieningspaneel met de motor in de “Manual” poort 

- De DS200T timer moet in de “Timer” poort van de motor worden aangesloten 

- De RF-module mag in beide poorten worden aangesloten 

http://www.pahedomotica.nl/
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B6 - Afstelling van de spanning op de draad: 

- Bedien de rail met het bedraad bedieningpaneel, de carriers moet soepel heen 

en weer gaan 

- Als de motor niet automatisch stopt (open of dicht binnen 2 seconden) dan 

moet de draad worden gespannen 

- Gebruik hier voor de bout aan het einde van de rail bij de motor, draai de bout 

een aantal slagen en bedien de rail opnieuw (Let op: draai de bout niet te strak 

anders werken de veren niet meer die de draad op spanning houd) 

- Als de motor nog niet automatisch stopt terwijl de bout niet verder 

aangedraaid kan worden, draai dan de bout weer helemaal los. 

- En span de draad als volgt opnieuw: draai de grote schroef van kleine carrier 

"B" los 

- Trek aan beide zijde van de draad tot deze strak is en draai de grote schroef 

van kleine carrier "B" vast, zie figuur 2 

- Begin nu weer met afstellen van de spanning van de draad 

 

Als de motor automatisch stop binnen 2 seconden, draai dan alle schroeven goed vast. 

Wikkel eventueel overtollig draad netjes op en maak dit vast aan de carrier 

Dit kan eventueel later worden afgeknipt, beter is van niet i.v.m. eventueel na spannen. 

 

 

Voor afstellen/spannen van de draad  

   

Goed afgesteld motor “hangt” in het veren.  Te strak afgesteld  

 

http://www.pahedomotica.nl/
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C) Bedieningspaneel 

 

Beschrijving van de knoppen van de IR/Bedrade afstandsbediening: 

1, 2, 3, etc. selecteer hiermee het gewenste motornummer (alleen bij IR remote) 

“< >” Gordijn open 

“> <” Gordijn dicht 

“STOP” Gordijn stop 

 

D) Selecteren van motor nummer: 

 

- Op de motor zitten dip switches, zie figuur 6, selecteer het gewenste nummer 

- Zet deze dip switch op "ON" alle ander blijven op "OFF" 

 

Figuur 6 

 

 

E) Verwijderen van de motor: 

 

- Trek aan het rode palletje de motor ontgrendeld nu, beweeg daarna de motor een 

paar mm naar de runners toe en neem de motor uit, zie figuur 7 

Figuur 7 

http://www.pahedomotica.nl/
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F) Probleemoplossing: 

 

Probleem: Kan een specifieke gordijn niet bedienen met IR 

Oorzaak: Het motornummer is niet juist geselecteerd, batterijen van IR remote zijn 

leeg 

Oplossing: Zet alle dip switches op "OFF" en zet de juiste op "ON", en/of vervang de 

batterijen 

 

Probleem: Bediening met IR en bedrade bediening is niet mogelijk 

Oorzaak: Probleem met de voeding 

Oplossing: Controleer of er 230V voeding aanwezig is, controleer of de plug van de 

adapter goed in de motor zit 

 

Probleem: De motor stop niet automatisch binnen 2 seconden bij openen/sluiten 

Oorzaak: De draad is gedraaid of niet strak genoeg 

Oplossing: Controleer of de draad niet gedraaid is, verhoog de spanning van de draad 

 

Probleem: Het gordijn kan niet met de hand geopend of gesloten worden 

Oorzaak: De draad is gedraaid of zit gedraaid in de rail 

Oplossing: Controleer de rail en de draad 

 

G) Garantie voorwaarden 

 

- Zie de originele engelse instruction manual voor de voorwaarden 

http://www.pahedomotica.nl/

