
Zorg ervoor dat uw product is geïnstalleerd en verbonden met een
stroombron (batterij of netvoeding).

BEDIENING
Selecteer een groep of alle groepen tegelijk (ALL).
De geselecteerde groepen lichten op.

-  Druk op  CLOSE om de onderrail omlaag te bewegen.
-  Druk op  OPEN om de onderrail omhoog te bewegen (1).
-  Druk op de  LINKER PIJL om de middenrail omlaag te bewegen (2).
-  Druk op de  RECHTER PIJL om de middenrail omhoog te bewegen.
-  Druk op elk moment op  STOP om de bediening van de Plissé/Duette Shades® te stoppen.

1)  Mocht de middenrail niet in de bovenste positie zijn dan beweegt de middenrail automatisch eerst naar de 
bovenste positie.

2)  Mocht de onderrail niet in de onderste positie zijn dan beweegt de onderrail automatisch eerst naar de onderste 
positie.

Druk op  FAVORITE om de Plissé/Duette® Shade naar de vooraf ingestelde favoriete positie te bewegen. Zie de Snelstart 
gids voor het instellen van de favoriete positie.

RESET

BASIC RESET
Om de onder en boven limieten opnieuw in te stellen, druk 6 seconden op de 
product knop (zie afbeelding) op de Plissé/Duette® Shade. De Plissé/Duette® 
Shade zal hierna kort op en neer bewegen. Na loslaten zal de Plissé/Duette® 
Shade automatisch op en neer gaan om de limieten opnieuw in te stellen.

PROGRAMMING RESET
Om alle programmeer instellingen zoals groepen en scènes uit je Plissé/Duette® 
Shade te verwijderen drukt je 12 seconden op de product knop van de Plissé/
Duette® Shade. Tijdens het drukken zal de Plissé/Duette® Shade na 6 seconden 
kort op en neer bewegen. Na 12 seconden een tweede keer. Je kunt dan de 
product knop loslaten. De programmeer instellingen zijn nu verwijderd. De onder 
en boven limiet zijn niet verwijderd.

PowerView™ Motorisation
Smart shades that simplify your life

Plissé & Duette® Shades

www.luxaflex.nl/powerview-installatie
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