
  Smart
Blinds

1. Smart Blinds motor

Manual Instruc�on

4. Func�ons and proper�es

• Limity pozycji silnika mogą być zapisane

nawet wtedy, gdy silnik jest wyłączony.

• Dwa tryby poruszania się silnika: 

krokowy i ciągły.

• Opcje i ustawienia mogą być zmieniane

przez aplikacje na telefon podłączony

przez bluetooth z silnikiem.

• Duża pojemność baterii pozwalająca na

długą pracę.

• Ładowany przez kabel lub panel słoneczny*.

• Czujnik światła wbudowany w panel do

automatycznego ustawiania pozycji rolet*.

2. Specifica�on

Model

Input power

Solar panel

Lock-rotor current

Speed range

Torque

Rated current

Ba�ery

SMB-101

8.4V DC

12V / 0.3W

1.8A

20-40 RPM

0.45 Nm

1A

7.4V DC / 1000 mAh

3. Motor Illustra�on

www.smartblinds.pl
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• Large ba�ery capacity for long work. (Ba�ery 
level indicator available in the mobile applica�on.)

• Charged via cable (or solar panel *).

• The light sensor built into the solar panel * allows 
for automa�c se�ng of the opening/closing of the 

blind.

• A�er switching off, the motor retains the last 
se�ngs.

• Op�ons and se�ngs can be changed by 
applica�ons on the phone connected via 

bluetooth.

!

Metal chain 
connector*

Do not operate the blind manually a�er the motor 
is installed.

CAUTION:

When not in use, the motor should be recharged at 
least once every 6 months to maintain the ba�ery 
life.

Do not expose the device to strong sun. Keep the 
device away from high temperatures and water 
during use and storage. Silnik Smart Blinds posiada możliwość sterowania przy użyciu 

naszej aplikacji dostępnej w Sklepie Play oraz AppStore

QR QR

*  Metal chain connector available separately.
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Moun�ng plate 
guides

* Solar panel with light sensor available separately.

Solar panel



5. Installa�on

5.2 Remove cover plate.

5.3 Methods of moun�ng.

5.6. A�ach the motor to the surface.

5.6.2. Using the moun�ng screws

5.4  For ver�cal moun�ng, break off 
        the two plas�cs in the cover plate.

7. Przymocuj panel słoneczny* do okna
i połącz go z silnikiem.

Slide out the moun�ng plate 
and then s�ck the a�ached 

moun�ng tape to it.

Glue the moun�ng plate 
according to the marked 

posi�on B.

A�ach the moun�ng 

plate to the surface using screws.

5.2.2. Umieść silnik 

zgodnie z prowadnicami

 na płytce. 

5.2.3. Wsuń silnik 

w płytkę do momentu 

napięcia łańcuszka.

A

B

B B

B

!

In the case of blinds on the framemount Smart blinds on the 
same window frame. In the case of blinds mounted on the 
wall/ceiling mount the motor on the wall.

Łańcuszek z prawej strony okna

Łańcuszek z lewej strony okna

W przypadku rolet zamontowanych na ramie 
montujemy silnik Smart Blinds na ramie tego 
samego okna. W przypadku rolet zamontowanych 
na ścianie/suficie montujemy silnik na ścianie.Before installing on the window sash, degrease the window frame 

and the surface of the moun�ng plate with a cleaning �ssue. 
* Cleaning �ssue available separately

Krok 1. Przyklej taśmę samoprzylepną 

do płytki montażowej.

Krok 2. Całe urządzenie przyklej

do wybranej powierzchni

B

Sposób 1: używając taśmy montażowej

5.6.1. Using moun�ng tape

Standardowe łańcuszki
kulkowe i sznurki

Małe łańcuszki kulkowe
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Put the chain on 
the adapter

5.4.1. 

marking position A.

5.4.2.
Tighten the chain as far 

as it will go, 

5.4.3.
Mark the place of 
mounting (pos. B) 
below the marked 

position A.

MAX

B

3÷5 mm

* Panel słoneczny z czujnikiem światła do kupienia oddzielnie.

5.1 Replace chain connector *.

If the chain has a connector (s), 
all of them should be dismantled,

 and the connector connec�ng the ends of the chain 
should be replaced with a metal connector *.

✓✕

* Metal chain connector available separately.

5.4.1. Przy montażu pionowym

5.4.2. Przy montażu poziomym
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5.3.1 Ver�cal moun�ng 5.3.2. Horizontal moun�ng**
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5.5. Marking the loca�on for ver�cal 
moun�ng.

Montaż pionowy

5.6.1. Place the motor in 

the guides on the 

moun�ng plate.

5.6.2. Slide the motor towards 

the plate un�l the chain 

tension is in posi�on B.

B

B

5.7. Slide the motor onto the 
                           mounted plate.

5.9.
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* Solar panel with light sensor 

available separately.

5.8. Put the adapter cover on.

A�ach the solar panel* to the 
window and connect it to the motor.

  Sm
art

B
lin
d
s

In the case of moun�ng to the window or to the 
wall above the sill, the distance between the 
motor and the sill must not be less than 4.5 cm.!

** Informa�on available on the website
smartblinds.pl in the Support sec�on.
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5. Installation

5. Installation



7. Manual se�ngs

Press and hold the se�ng
 bu�on for 3 seconds.

Press the "Up" bu�on Set the blind to the target
posi�on. 

Press and hold the se�ng
 bu�on for 3 seconds.

The indicator light will turn on
on red

(motor is in se�ngs management state).

The LED 
will flash red.

The indicator light turns on
blue 3 �mes. Upper limit se�ng

has been set.

7.1. Upper limit se�ng

✓

Press and hold the se�ng 
bu�on for 3 seconds.

Press the "Down" bu�on The bo�om limit has been set.

Press and hold the se�ng
 bu�on for 3 seconds.

The indicator light will turn on
on red

(motor is in se�ngs management state).

The LED 
will flash red.

The indicator light turns on
blue 3 �mes. Bo�om limit se�ng

has been set.

7.2. Bo�om limit se�ng

✓

QR QR

QR

Google Play Apple App Store

6. Se�ngs via the app.

the roller blinds and se�ng the upper and lower posi�on. 
The Smart Blinds motor can be operated using an applica�on that allows you to control: closing and opening 

(search for "smart blinds" or scan the QR code available at the end of the manual)
The applica�ons are available in the Google Play and AppStore stores.

6.1. Download 
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Hold down the se�ngs bu�on
for 1 second. 

The indicator light will flash
blue for 2 seconds

(device is turned on).

7.3 Turning on

Press the se�ngs bu�on
5 �mes.

The indicator light will flash on
blue (mode has been changed). 

7.7. Changing the direc�on se�ng of the motor 
(The default mode is step mode. Please follow the instruc�ons to change it.)

Hold down the se�ngs bu�on
for 7 seconds. 

The indicator light will 
flash blue3 �mes (the device is turned off).

7.4 Shu�ng down

Naciśnij wybrany przycisk.
Silnik zacznie się obracać.

Naciśnij przycisk ponownie.
Silnik zatrzyma się.

7.9. Tryb ciągły

Press and hold both bu�ons
simultaneously for 3 seconds. 

The indicator light will turn on
blue 3 �mes

(direc�on has been changed). 

7.6. Change of direc�on of movement

Press and hold the se�ng
 bu�on for 3 seconds.

Press and hold the se�ng
 bu�on for 7 seconds.

The indicator light will turn on
on red

(motor is in se�ngs management state).

"The indicator light will turn on
blue 3 �mes

(se�ngs reset,
device is in factory default state).

7.5. Restore default se�ngs

QR QR

QR QR

7. Manual se�ngs

Press the selected bu�on.
The motor will start rota�ng. 

Press the bu�on again.
The motor will stop.

7.8. Con�nuous mode

Press and hold any bu�on
for less than 1.5 seconds.

The motor will stop rota�ng
a�er releasing the bu�on. 

Press and hold the selected bu�on
for more than 1.5 seconds.

The motor will stop turning at
next bu�on press.

7.9. Step mode
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8.1.

Mount the motor on the window sash in a 
horizontal posi�on in the following cases:
- when a chain that is too long does not allow for 
ver�cal assembly and it is not possible to shorten 
the chain (day and night blinds)
- other moun�ng op�on (e.g. on the wall, next to 
the window is not possible)

8.2.

8.3.

Un�l the chain is �ghtened to the maximum. Mark 
the posi�on with two lines: horizontal and 
ver�cal. The minimum distance between the 
motor and the end of the window recess should 
be 15 cm.

min. 15 cm

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Placemark the horizontal installa�on.

Put the chain on the adapter and 
bring the motor to the sash.

Slide the motor over the wing in the 
direc�on shown in the illustra�on.

Slide out the moun�ng 
plate on the rear of the 
engine.

Clean the s�cking point on the window 
and on the moun�ng plate with a 
cleaning �ssue, then s�ck the tape to 
the plate.

Determine the place to s�ck the 
moun�ng plate using the given 
gaps shown in the drawing, then 
s�ck the plate by pressing firmly.

Then slide the motor onto the plate 
un�l the chain is �ght.

8. Horizontal installa�on

8.10.

  Smart
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* Solar panel with light sensor 

available separately.

8.9. Put the adapter cover on.

A�ach the solar panel* to the 
window and connect it to the motor.

Chain on the right side of the window

Chain on the le� side of the window

Break off the two plas�cs in the adapter 
cover.

8.8.



6.

8.
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* Panel słoneczny z czujnikiem światła dostępny oddzielnie.

7. Załóż osłonę adaptera.

- kiedy zbyt długi łańcuszek nie pozwala na 
montaż w pozycji pionowej i nie ma możliwości 
skrócenia łańcuszka (rolety dzień&noc)

Silnik montujemy na skrzydle okiennym w pozycji 
poziomej w następujących przypadkach:

- inna opcja montażu (np. na ścianie, przy oknie) 
nie jest możliwa

6.1.

6.2.

Aż do maksymalnego naciągnięcia łańcuszka. 
Zaznacz pozycję dwoma liniami: poziomą i 
pionową. Minimalna odległość między silnikiem a 
końcem wnęki okiennej powinna wynosić 15cm.

min. 15 cm

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Oznaczenie miejsca przy montażu 
poziomym.

Załóż łańcuszek na adapter i przyłóż 
silnik do skrzydła okiennego.

Przesuwaj silnik po skrzydle w kierunku 
pokazanym na rysunku.

Wysuń płytkę montażową 
z tyłu silnika.

Wyczyść miejsce przyklejenia na oknie i 
na płytce montażowej chusteczką 
czyszczącą, następnie przyklej taśmę 
do płytki

Wyznacz miejsce przyklejenia 
płytki montażowej stosując 
podane odstępy widoczne na 
rysunku, następnie przyklej płytkę 
mocno dociskając.

Następnie nasuń silnik na płytkę do 
momentu naciągnięcia łańcuszka.

Przymocuj panel słoneczny* do okna 
i połącz go z silnikiem.

Montaż poziomy

Montaż końcowy
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Po sparowaniu urządzeń 
dostępne są ustawienia do 

personalizacji rolety

Krok 3.

Obsługa aplikacji mobilnej

Krok 1.
Pobierz aplikacje Smart 

Blinds z Google Play, 
AppStore lub bezpośrednio z 

www.smartblinds.pl

Krok 2.
Po naciśnięciu „+” aplikacja 

rozpocznie poszukiwanie 
urządzeń w pobliżu

Krok 4.
W panelu sterowania 
znajduje się podgląd 

aktualnego stanu rolety oraz 
przyciski sterowania

Dodatkowo w naszej aplikacji 
dostępne jest tworzenie grup 

rolet w celu zarządzania 
kilkoma w jednym czasie

Krok 6.
Aby skonfigurować limit 
górny rolety ustaw ją w 
pozycji zwiniętej i zapisz 

Krok 7.
Aby skonfigurować limit 
dolny rolety ustaw ją w 

pozycji rozwiniętej i zapisz 




