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Monteren van de beugels

Met de bij je rolgordijn geleverde beugels kun je het
rolgordijn aan de muur/op het raamkozijn bevestigen,
of monteer het rolgordijn aan het plafond of de
onderkant van een raamkozijn.

Plafondmontage

Wandmontage

Monteer het rolgordijn

3

Wanneer de beugels op het raamoppervlak zijn gemonteerd, plaatst je eerst de 'pin' (het uiteinde
van het rolgordijn aan de andere kant van het bedieningspaneel) in de beugel. Bevestig vervolgens
het bedieningspaneel in de tegenoverliggende beugel.

TOP-TIP:
Zorg ervoor dat de kabel van de ontvanger
recht naar beneden hangt, dat het niets
aanraakt dat van metaal is en dat de
motorbediening en aansluiting naar beneden
zijn gericht.
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Installeer het dubbel rolgordijn
Kanaalweergave

Kanaal selecteren

De afstandsbediening wordt tijdens de fabricage
voorgeprogrammeerd zodat het met je raamdecoratie
correspondeert, het is dus niet nodig om eerst een
programmering uit te voeren (de programmering van
automatische stop-punten is optioneel). In het geval van
meerdere jaloezieën met afstandsbedieningen met
meerdere kanalen, wordt elk rolgordijn
voorgeprogrammeerd op een bepaald kanaal op de
afstandsbediening. Je vindt dan een label met het
toegewezen kanaalnummer aan de achterzijde van de
onderbalk van elk rolgordijn.

Om
C deL batterij te plaatsen als je de afstandsbediening voor het eerst uitpakt, open je het
batterijvakje (onderkant van de afstandsbediening) en plaats je de lithium-ionbatterij in de ronde
uitsparing van het baterijvakje en klik je het vakje weer vast aan de afstandsbediening.
(Plaats de batterij zo, dat de ruwe kant met textuur naar beneden wijst)

Standaard zal het drukken op de 'Omhoog' knop de raamdecoratie openen. Druk
één keer, en de raamdecoratie blijft omhoog gaan totdat je op de 'Stop'-knop
drukt.
Stopt de raamdecoratie wanneer deze in beweging is. Indien een tussen-stop-punt
is ingesteld, zal het indrukken van deze toets terwijl de terwijl de jaloezie niet in
beweging is, de jaloezie omhoog of omlaag laten gaan tot het tussen-stop-punt,
waar de jaloezie automatisch stopt.
Standaard wordt de raamdecoratie neergelaten door op de knop 'Omlaag' te
drukken. Druk één keer, en de raamdecoratie zal omlaag blijven gaan totdat je op
de 'Stop' toets drukt.

TOP-TIP:

Een etiket is aangebracht op de achterkant van de
onderste balk van iedere raamdecoratie om aan te
geven op welk kanaal van de afstandsbediening
de raamdecoratie is geprogrammeerd.
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De batterij opladen
Als de accu bijna leeg is, word je gewaarschuwd door een alarm van de motor. Als je dit niet hoort,
zal het probleem alsnog duidelijk worden omdat de functies van de raamdecoratie worden
beïnvloed.

Om de batterij op te laden, steek je de oplaadkabel in de
oplaadpoort op de motor.
Laad de batterij ongeveer 2½ uur op, of totdat de LED op de
oplaadstekker groen wordt.

Als je geen stopcontact hebt dat dicht genoeg in de buurt bij de
lader kan komen, dan kun je de motor eenvoudig uit de rolbuis
verwijderen om op te laden.

TOP-TIP:
Overmatig opladen kan schadelijk zijn voor de batterij en de levensduur van de batterij verkorten,
probeer daarom de oplaadtijd te beperken tot niet meer dan 2½ uur, indien mogelijk.

