
Sørg for du har installeret dine gardiner korrekt og at de er 
tilsluttet til en strømkilde (batteri eller strømforsyning). 

BETJENING
Vælg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid.
De valgte kanaler vil lyse op.

- Tryk på  CLOSE for at sænke underlisten.
-  Tryk på  OPEN for at hæve underlisten.
-Tryk  VENSTRE PILEKNAP for at sænke mellemlisten.
- Tryk  HØJRE PILEKNAP for at hæve mellemlisten.
- Tryk på  STOP for at stoppe gardinet i en given position.

1) Hvis mellemlisten ikke er i øverste position, så vil mellemlisten automatisk køre helt op før underlisten kan betjenes.
2) Hvis underlisten ikke er i laveste position, så vil underlisten automatisk køre helt ned før mellemlisten kan betjenes.

Tryk på  FAVORIT for at køre Duette®/Plisségardinet til din indstillede favoritposition. Se i QuickStart Guiden for indstilling 
af favorit position.

NULSTILLING

REKALIBRERING
Ønsker du at genindstille øverste og nederste stop, så tryk på den manuelle knap 
på Duette®/Plisségardinet (se illustration) i 6 sekunder. Gardinet vil kort jogge  
op/ned. Når du slipper knappen, vil Duette®/Plisségardinet automatisk køre op  
og ned.

NULSTILLE INDSTILLINGER
Ønsker du at slette alle indstillinger for dit Duette®/Plisségardin, såsom kanaler 
og scener, så tryk og hold den manuelle knap på gardinet inde i 12 sekunder. Når 
knappen er trykket ind vill gardinet kort jogge op/ned efter 6 sekunder, og igen 
efter 12 sekunder. Herefter kan du slippe knappen, og alle indstillinger vil være 
slettet. Dog vil øverste og nederste stop stadig være lagret i hukommelsen.

PowerView™ Motorisering
Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

Duette® & Plisségardiner 
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