Gebruiksaanwijzing
wireless
touch interne motor
Garantievoorwaarden

Pilkington Insulight™ met ScreenLine®

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Pilkington Insulight™ met
ScreenLine® beglazing. In deze gebruiksaanwijzing informeren we u
over de mogelijkheden van uw Pilkington Insulight™ met ScreenLine®
beglazing.
De door u gekozen uitvoering is voorzien van een interne motor. Om
deze van stroom te voorzien en om de jaloezieën of de plissé te kunnen bedienen is iedere ruit voorzien van een bedieningsmodule. Deze
bedieningsmodule is voorzien van twee aanrakingsgevoelige vlakken
die geprogrammeerd zijn voor de bediening van de jaloezieën / plissé.
Het apparaat heeft geen druk toetsen.
Belangrijk: Voor een goede werking moet de vinger een voldoende
groot gedeelte van het aanrakingsgevoelige vlak bestrijken.
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Bedieningsmodule verticaal geplaatst
De jaloezieën / plissé neerlaten
U kunt de jaloezieën / plissé op twee manieren neerlaten:
• Beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van boven naar
beneden over de aanrakingsgevoelige vlakken (2 naar 1).
• Houd uw vinger op het onderste aanrakingsgevoelige vlak (1).
Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.
De jaloezieën / plissé gaat helemaal naar beneden. U kunt dit te allen
tijde stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te
raken.
De jaloezieën / plissé optrekken
U kunt de jaloezieën / plissé op twee manieren optrekken:
• Beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van beneden naar
boven over de aanrakingsgevoelige vlakken (1 naar 2).
• Houd uw vinger op het bovenste aanrakingsgevoelige vlak (2).
Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.
De jaloezieën / plissé gaat helemaal naar boven. U kunt dit te allen
tijde stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te
raken.

Bedieningsmodule horizontaal geplaatst
De jaloezieën / plissé neerlaten
U kunt de jaloezieën / plissé op twee manieren neerlaten:
• Beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van links naar rechts
over de aanrakingsgevoelige vlakken (2 naar 1).
• Houd uw vinger op het rechter aanrakingsgevoelige vlak (1).
Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.
De jaloezieën / plissé gaat helemaal naar beneden. U kunt dit te allen
tijde stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te
raken.
De jaloezieën / plissé optrekken
U kunt de jaloezieën / plissé op twee manieren optrekken:
• Beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van rechts naar links
over de aanrakingsgevoelige vlakken (1 naar 2).
• Houd uw vinger op het linker aanrakingsgevoelige vlak (2).
Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.
De jaloezieën / plissé gaat helemaal naar boven. U kunt dit te allen
tijde stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te
raken.
De jaloezieën kantelen
Bedieningsmodule verticaal geplaatst
• Als u het bovenste aanrakingsgevoelige vlak (2) kort aanraakt
(minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar buiten kantelen,
herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.
• Als u het onderste aanrakingsgevoelige vlak (1) kort aanraakt (minder
dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar binnen kantelen, herhaal
dit tot de gewenste stand is bereikt.
Bedieningsmodule horizontaal geplaatst
• Als u het linker aanrakingsgevoelige vlak (2) kort aanraakt (minder
dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar buiten kantelen, herhaal
dit tot de gewenste stand is bereikt.
• Als u het rechter aanrakingsgevoelige vlak (1) kort aanraakt (minder
dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar binnen kantelen, herhaal
dit tot de gewenste stand is bereikt.
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De jaloezieën / plissé neerlaten
• Selecteer op de afstandsbediening het juiste kanaal met de + of de –
toets.
• Houd de NEER toetst langer dan 3 seconden ingedrukt.
De jaloezieën / plissé gaat helemaal naar beneden. U kunt dit te
allen tijden stoppen door kort op de OP of NEER toets te drukken.
De jaloezieën / plissé optrekken
• Selecteer op de afstandsbediening het juiste kanaal met de + of de –
toets.
• Houd de OP toetst langer dan 3 seconden ingedrukt.
De jaloezieën / plissé gaat helemaal naar boven. U kunt dit te allen tijde
stoppen door kort op de OP of NEER toets te drukken.
De jaloezieën kantelen
• Als u de OP toets kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de
jaloezieën naar buiten kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is
bereikt.
• Als u de NEER toets kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de
jaloezieën naar binnen kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is
bereikt.
Opladen van de batterijen
Het systeem wordt geleverd met batterijen die gedeeltelijk opgeladen
zijn. U dient de batterijen minimaal één maal geheel op te laden.
Indien u gebruik maakt van de optionele zonnecollector zal deze
gedurende normaal gebruik de batterijen opgeladen houden. Indien
u geen zonnecollector gebruikt of in bepaalde gevallen; bijvoorbeeld bij
plaatsing van de zonnecel op een noord gevel of in de schaduw, zeer
intensief gebruik of erg lage temperaturen; kan het voorkomen dat
u de batterijen moet bijladen met de micro-USB lader.

micro-USB

Als de batterij bijgeladen moet worden zal de LED na een OP of NEER
commando gaan knipperen. Het opladen wordt automatisch geregeld
door de bedieningsmodule.
Om de batterijen op te laden:
1. Verwijder de bedieningsmodule van de houder.
2. Stop de 220V stekker van de micro-USB lader in het stopcontact.
3. Steek de micro-USB plug in de aansluiting op de bedieningsmodule.

Als de micro-USB lader is aangesloten zal de LED de status van het
opladen weergeven met de volgende codering:
• LED knippert: Batterijen zijn niet aanwezig of van een verkeerd type.
Verwijder de lader onmiddellijk van de bedieningsmodule.
• LED gaat langzaam aan en uit: Batterijen worden geladen.
• LED brandt continue: Batterijen zijn opgeladen.
Verwijder na het opladen de micro-USB lader uit de bedieningsmodule
en plaats deze terug op de bedieningsmodulehouder.
LET OP! Deze handeling start het kalibratieproces. Raak de
gevoelige gedeelten van de bedieningsmodule niet aan tot de
LED dooft. Dit duurt ca. 3 seconden.
Indien u nieuwe batterijen heeft geplaatst kan het zijn dat de batterijen
een paar keer opgeladen en ontladen moeten worden voordat de
batterijen hun maximale capaciteit kunnen benutten.
Kalibreren van de bedieningsmodule
Indien de bedieningsmodule niet naar behoren functioneert kunt
u deze op de volgende mannieren opnieuw kalibreren:
• Verwijder de bedieningsmodule van de houder.
• Stop de 220V stekker van de micro-USB lader in het stopcontact.
• Steek de micro-USB plug in de aansluiting van de bedieningsmodule.
• Haal de plug van de micro-USB lader uit de bedieningsmodule.
of:
• Verwijder de bedieningsmodule van de houder.
• Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
• Verwijder een batterij.
• Plaats de batterij terug.
LET OP! Raak de gevoelige gedeelten van de bedieningsmodule
niet aan tot de LED dooft.
Gedurende de kalibratie brandt de LED gedurende 3 seconden. Als de
LED dooft is de kalibratie klaar. Indien de bedieningsmodule is ingesteld
voor plaatsing aan de niet motorzijde (zie hieronder), licht de LED kort
op en brandt vervolgens gedurende 3 seconden.

Onderhoud
De bedieningsmodule heeft geen onderhoud nodig behalve op termijn
het vervangen van de oplaadbare batterijen. Eventuele reparaties
moeten worden uitgevoerd door Pilkington geautoriseerde technici.
Indien de bedieningsmodule gedurende lange tijd niet gebruikt wordt is
het beter de batterijen te verwijderen.
Schoonmaken
U kunt de bedieningsmodule reinigen met een zachte droge doek.
Hardnekkiger vuil kunt u verwijderen met een licht vochtige doek.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten. Maak
de gouden contacten niet schoon met alcohol of andere middelen.
Vervangen van de batterijen
Volg onderstaande procedure voor het vervangen van de batterijen:
• Verwijder de bedieningsmodule van de houder.
• Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
• Verwijder de oude batterijen.
• Plaats de nieuwe batterijen. Let er daarbij op dat de batterijen
in de juiste richting geplaatst worden, zoals aangegeven in het
batterijcompartiment. Raak de zichtbare elektronische onderdelen
niet aan om beschadiging van de bedieningsmodule te voorkomen.
• Zorg er voor dat u, voordat u de laatste batterij plaatst, de gevoelige
gedeelten niet aanraakt. Het plaatsen van de laatste batterij start de
kalibratie. Indien de bedieningsmodule niet naar behoren functioneert
kunt u de kalibratieprocedure uitvoeren.
• Plaats de deksel van het batterijcompartiment terug.
• Plaats de bedieningsmodule op de houder.
LET OP! Houdt u zich voor uw veiligheid en die van anderen
aan onderstaande voorschriften:
• Gebruik alleen AA 1.2V 2700 mAh NI-MH batterijen.
• Gebruik geen lithium, alkaline of lood-zink batterijen. Het gebruik van
dit type batterij kan de eenheid beschadigen en lekkage van zuren
kan brandgevaar veroorzaken.
• Gebruik geen batterijen met verschillende capaciteiten of merken
door elkaar en vervang altijd alle drie de batterijen tegelijk.
Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan
vervalt de garantie.

Afvalverwerking oude batterijen
Gebruikte batterijen moeten in daarvoor geschikte containers of
op de daarvoor aangewezen locaties ingeleverd worden (zie hiervoor
de regelgeving in de plaats waar de batterijen ingeleverd worden).
Indien er zuur uit de batterijen gelekt is, verwijder de batterijen en
maak de printplaat en de contacten voorzichtig schoon met een zachte
doek en alcohol. Plaats vervolgens nieuwe batterijen.
Afvalverwerking van het apparaat
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG behoort het apparaat tot de categorie afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). U kunt
het apparaat derhalve niet bij het huisvuil weggooien. Lever het apparaat
aan het eind van zijn levensduur in bij de milieustraat van uw gemeente.
Informatie over eigenlijk gebruik
Het apparaat is geleverd met als doel het bedienen van
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® SL22JWIMP, SL22JWIMPU,
SL22PWIMP en SL22PWIMPU. Gebruik voor andere dan deze doeleinden
wordt aangemerkt als oneigenlijk gebruik. De producent accepteert geen
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik.
Veiligheidsinformatie
Waarschuwing! Om de veiligheid van personen te garanderen is
het belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen die geen ervaring
hebben met of geen kennis hebben van de werking van het product
zonder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Het apparaat is geen speelgoed: Buiten bereik van kinderen houden!
•N
 IET proberen het apparaat te laten werken indien reparatie
noodzakelijk is.
•P
 robeer het apparaat NIET zelf te repareren. Reparaties mogen alleen
door Pilkington geautoriseerde technici worden uitgevoerd.
• L aat het apparaat NIET onbeheerd achter wanneer de batterijen
opgeladen worden.
•G
 ooi batterijen NIET in open vuur. Ze kunnen exploderen.
•P
 robeer de batterijen NIET te openen, perforeren of kortsluiting te
laten maken.
•G
 ebruik ALLEEN NI-MH oplaadbare batterijen. Waarschuwing:
Indien u gebruik maakt van verkeerde batterijen kunnen deze
exploderen!
• I ndien er vloeistoffen het apparaat binnendringen of bij iedere
andere beschadiging, verwijder direct de batterijen en retourneer het
apparaat naar de producent voor inspectie.
• I ndien het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden,
verwijder de batterijen.
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Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden
verkregen bij uw Pilkington vestiging. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen
dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende
wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan,
zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen
in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.
Pilkington en “Insulight” zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.

CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.
De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.
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