
Vær sikker på du har installert gardinene dine slik at de er
koblet til strøm (batteri eller strøm).  

BETJENING
Velg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samtidig.
De valgte kanaler vil lyse.

- Trykk pås  CLOSE for å senke SIlhouette® gardinen.
- Trykk på OPEN for å heve Silhouette® gardinen.
- Trykk på  VENSTRE PILKNAPP for å stenge lamellene.
- Trykk på  HØYRE PILKNAPP for at åpne lamellene.
- Trykk på  STOPP for å stoppe Sihouette® gardinen i en gitt posisjon.

Trykk på  FAVORITT for å kjøre Silhouette® gardinen til din innstilte favorittposisjon. Se i QuickStart Guiden for innstilling 
av favorittposisjon.

Tips
- Er Silhouette® gardinen helt hevet så vil den senkes og lukkes når du trykker på  HØYRE PILKNAPP.
-  Er Silhouette® gardinen senket med lamellene åpne, så vil lamellene stenge før gardinen kjører opp når du  

trykket   OPEN.
- Du kan bruke   PILKNAPPEN for å justere Silhouette® gardinen til den nøyaktige ønskede posisjonen.

NULLSTILLING

REKALIBRERING
Ønsker du å gjeninnstille øverste og nederste stopp, så trykk på den
manuelle knappen på Silhouette® gardinen (se illustrasjon) i 6 sekunder. 
Silhouette® vil kort kjøre opp/ned. Når du slipper knappen, vil Silhouette® 
gardinen automatisk kjøre opp og ned.

NULLSTILLE INNSTILLINGER
Ønsker du å slette alle innstillinger i Silhouette® gardinen din, som kanaler og 
stemninger, så trykk og hold den manuelle knappen på Silhouette®gardinen inne 
i 12 sekunder. Når knappen er trykket inn vil gardinen kort kjøre opp/ned etter 
6 sekunder, og igjen etter 12 sekunder. Heretter kan du slippe knappen, og alle 
innstillinger vil være slettet, men den øverste og nederste stoppen vil uansett 
være lagret i hukommelsen.

PowerView™ Motorisering
Intelligente gardiner som gjør hjemmet ditt enklere

Silhouette® gardiner
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