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Shutter Motor Control 

1. LED Indicator 
2. Learn Button  
3. AC Line Power Input 
4. AC Neutral Power Input 
5. Local Switch Open Direction 
6. Local Switch Close Direction 
7. Motor Output Open Direction 
8. Motor Output Close Direction 

 

Moduł sterowania silnikiem 
rolety 

1. Dioda LED 
2. Przycisk adaptacji  
3. Zasilanie AC  
4. Zasilanie AC N przewodu 

neutralnego 
5. Przełącznik miejscowy – 

Open (Otwórz) 
6. Przełącznik miejscowy – 

Close (Zamknij) 
7. Wyjście silnika – Open 

(Otwórz) 
8. Wyjście silnika – Close 

(Zamknij) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ENGLISH 
Shutter Motor Control 
SCM-S1 is only compatible 
with Q-series alarm systems 
Follow instruction in this document 
to setup and use the accessory. For 
further setting and operation detail, 
please visit Blaupunkt website 
http://www.blaupunkt.com to 
download the complete manual. 

Getting Started 
Setup and Installation of SCM-S1 
should only be performed by a 
person with adequate knowledge in 
handling electricity power. DO NOT 
attempt installation if you do not 
possess required skill.  
1. Connect AC power to the Power 

input terminals. Turn off AC 
power before connection to 
ensure safety. 

2. Refer to your Control Panel 
manual to put panel into 
learning mode. 

3. Turn on the AC power, then 
press and hold the Learn button 
for about 10 seconds and 
release when LED flashes once. 
Wait a few seconds. 

4. If learning is successful, the 
LED will flash twice. Refer to 
panel manual to complete the 
learning process. 

Installation and Operation 
 The device should be installed 

on roller shutter motor to 
control shutter. 

 Refer to diagram to wire the 
device. 

 You can control, the shutter 
with either an external switch, 
or via Home Connect server 
and smartphone app. 

 Refer to manual for detail on 
installation and setting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLSKI 
Moduł sterowania silnikiem 
rolety SCM-S1 jest 
kompatybilny wyłącznie z 
systemami alarmowymi z 
serii Q. 
Zapoznaj się z zawartymi w 
niniejszym dokumencie 
wskazówkami dotyczącymi 
konfiguracji i używania urządzenia 
towarzyszącego. Więcej informacji 
na temat ustawień i obsługi 
znajdziesz w obszernej instrukcji 
obsługi, którą można pobrać w 
witrynie Blaupunkt:  
http://www.blaupunkt.com. 

Pierwsze kroki 
Urządzenie SCM-S1 powinno być 
instalowane i konfigurowane 
wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednią wiedzę w zakresie 
pracy z energią elektryczną. 
ZABRANIA SIĘ instalowania 
urządzenia przez osoby 
nieposiadające wystarczających 
umiejętności w odnośnym zakresie.  
1. Doprowadź zasilanie prądem 

przemiennym do zacisków 
wejścia mocy. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
wyłącz zasilanie przed 
doprowadzeniem prądu. 

2. Wprowadź Panel sterowania w 
tryb adaptacji – w tym celu 
zapoznaj się z instrukcją obsługi 
Panelu sterowania. 

3. Włącz zasilanie prądu 
przemiennego oraz naciśnij, a 
następnie przytrzymaj przez 10 
sekund przycisk adaptacji. 
Zwolnij przycisk, gdy dioda LED 
zapulsuje jednokrotnie. 
Odczekaj kilka sekund. 

4. Dioda LED zapulsuje 
dwukrotnie, gdy proces zostanie 
przeprowadzony pomyślnie. W 
celu przeprowadzenia procesu 
adaptacji zapoznaj się z 
instrukcją obsługi panelu 
sterowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montaż i obsługa 
 Urządzenie powinno zostać 

przymocowane do silnika 
rolety, dzięki czemu będzie 
można nią sterować. 

 Przymocuj urządzenie zgodnie 
z rysunkiem. 

 Możesz sterować roletą za 
pomocą przełącznika 
zewnętrznego lub za 
pośrednictwem serwera Home 
Connect i aplikacji na 
smartfona. 

 Szczegółowe informacje na 
temat montażu i konfiguracji 
znajdziesz w instrukcji obsługi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

A. AC Power  
B. Optional Local Switch 
C. Shutter Motor 
 

A. Zasilanie prądem przemiennym 
AC 

B. Opcjonalny przełącznik 
miejscowy 

C. Silnik rolety 
 

http://www.blaupunkt.com/
http://www.blaupunkt.com/

