PowerView™ Motorisering
Smarta gardiner som gör livet lite enklare

Duette® & Plisségardiner
Kontrollera att dina gardiner är korrekt monterade och att
de är kopplade till batterirör eller transformator.

BETJÄNING
Välj en eller flera kanaler, eller ALL (alla) samtidigt.
Den valda kanalen kommer att lysa.
- Tryck på CLOSE för att sänka underlisten.
- Tryck på OPEN för att höja underlisten.
- Tryck på VÄNSTER PILKNAPP för att sänka mellanlisten.
- Tryck på HÖGER PILKNAPP för att höja mellanlisten.
- Tryck på STOPP för att ställa gardinen i en specifik position.

1) Om mellanlisten inte är i sin översta position, kommer mellanlisten automatisk att höjas upp helt innan överlisten
kan betjänas.
2) Om underlisten inte är i sin nedersta position, kommer underlisten automatisk att sänkas ner helt innan mellanlisten
kan betjänas.
Tryck på FAVORIT för att placera gardinen i din förinställda favoritposition. Se Quickstart guide för inställning
av favoritposition

NOLLSTÄLLNING
Programmeringsknapp

DELVIS NOLLSTÄLLNING
Vill du nollställa översta och nedersta position, så tryck in programmerings
knappen på Duette®/Plisségardinen (se illustration) och håll kvar i 6 sekunder.
Gardinen reagerar genom att hastigt flytta sig upp/ner.
När du släpper knappen, rör sig Duette®/Plisségardinen automatiskt, och du kan
justera översta och nedersta stopp-position.

KOMPLETT NOLLSTÄLLNING
Vill du ta bort alla inställningar på din gardin, såsom kanaler och scenarier, tryck in
och håll kvar programmeringsknappen på gardinen i 12 sekunder. När knappen är
intryckt kommer gardinen att reagera efter 6 sekunder genom att flytta sig upp/
ner och efter 12 sekunder. Därefter kan du släppa knappen och alla inställningar
är borttagna. Dock kommer översta och nedersta stoppet fortfarande att vara lagrat i minnet.
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