
PowerRise Afstandbedineing

Led Rood / Groen

Programmeer toets

Omhoog

Programma kanalen

Omlaag

All toets

Reset toets

Sensor Oog

1 Standaard werkt de zender op infra rood. Als omhoog of omlaag gedrukt wordt licht de led

rood op. Richt dan op het sensoroog van het te bedienen product.

2 De zender werkt na het drukken op een van de programmakanalen gedurende 5 seconden 

op radiofrequentie. Na 5 seconden schakelt hij automatisch terug naar infra rood.

3 Als de knop omhoog of omlaag ingedrukt blijft gedurende 2 seconden zal het product

versneld open of dicht gaan.



Programmeren

A Elke raamdecoratie moet in een groep ingedeeld worden (1 t/m 4). Er kunnen meerdere 

producten in één groep geprogrammeerd worden èn één product kan in meerdere groepen

geprogrammeerd worden.

B Een product aan een groep toevoegen:

- Druk op de programmeer toets, de Led zal snel groen knipperen.

- Druk op de toets voor het gewenste kanaal, De Led zal nu langzaam groen knipperen.

- Richt op het sensoroog van het gewenste product met een afstand van niet meer dan 5 cm

en druk op de omhoog toets om het product aan het kanaal toe te voegen. Druk omlaag om

het product uit de groep te verwijderen. Het product schokt even ter bevestiging van de

instelling.

- Verlaat de programmeer instelling door nogmaals op de programmeer toets te drukken.

C De instellingen van een zender kunnen gekopieerd worden in een andere zender.

- Open hievoor het batterij vak van de te programeren zender (de kopie).

- Druk met een paperclip op de Reset toets gedurende 10 seconden. De Led gaat nu rood 

knipperen.

- Plaats de originele afstandbediening op een afstand van maximaal 45cm van de andere en 

druk op de omhoog knop van de originele zender. De led stopt met knipperen.

Sluit het batterij vak.

 max

45 cm

D Tussenpositie instellen

- Breng het product geheel naar boven èn beneden. Ga daarna naar de gewenste

tussenpositie. 

- houd de knop All 6 seconden ingedrukt. De Led zal nu groen knipperen

- Richt de zender op het sensoroog van het product en toets omhoog. Het product schokt

even ter bevestiging.

- Druk nogmaals op de knop All om de positie op te slaan.


