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PLATINUM™ fjERNkONTROLL
Takk for at du nylig kjøpte solskjermingsprodukt fra Luxaflex®. Denne veiledningen 
viser deg hvordan du klargjør og bruker det motoriserte produktet fra Luxaflex® med 
fjernkontrollen fra Platinum™ Technology. I denne veiledningen finner du informasjon 
om de to metodene du kan bruke til å betjene solskjermingen med (infrarød og 
radiostyring). Velg den metoden som fungerer best for deg. Lykke til.

1 kOMME I GANG
Sett batteriene inn i Platinum™-fjernkontrollen (se bilde A)
(1) Ta av lokket på batterirommet og sett inn to AAA-batterier.
(2) Trykk på knappen Master Reset bak på fjernkontrollen ved bruk av en binders.
(3) Sett lokket til batterirommet tilbake på plass.

2 VANLIG BRUk
Platinum™-fjernkontrollen sender ut et infrarødt signal i denne standardmodusen:
(1) Rett fjernkontrollen mot sensoren.

Merk: Se bilde B for informasjon om hvor du finner sensorene.

(2) Trykk inn og slipp OPP-  eller NED-knappen når du vil bruke solskjermingen.

Merk: Trykk på og slipp den motsatte  eller  knappen for å stoppe produkter i bevegelse.

Platinum™-fjernkontrollen kan stilles inn på bruk av radiostyring i tillegg til 
standardmetoden for bruk. Når du vil bruke praktisk radiostyring og ha mulighet til å 
styre flere produkter samtidig, følger du prosedyren i kapittel “3. Radiostyring”.

Merk: Luxaflex® rullegardiner kan kun brukes med radiostyring.

Merk: Ved bruk av infrarød modus, vil indikatorlampen være rød.
 

3 RAdIOsTyRING
Radiostyring gir deg muligheten til å styre individuelle eller flere produkter samtidig,  
selv om de befinner seg i et annet rom.

3.1 Gruppetildeling
Før du kan bruke radiostyring, må hvert produkt først tildeles en gruppe. (Produktet kan 
være medlem av mer enn én gruppe hver.) Du kan velge mellom fire unike grupper.  
En gruppe kan være ett enkelt produkt eller flere produkter.

Merk:  Luxaflex® anbefaler at kun lignende produkter legges til i samme gruppe (f.eks. kan 
Duette® gardiner tildeles i gruppe 1 og Silhouette® persienner i gruppe 2), på grunn 
av ulike produktfunksjoner og bruksområder.

3.2 Legge til eller fjerne fra grupper (se bilde c)
Før du begynner, skal du bruke produkter med infrarød styring for å sjekke at du 
kommuniserer med kun ett produkt.
(1)    Trykk på SETUP-knappen bak på fjernkontrollen, med en binders. Indikatorlampen 

foran på fjernkontrollen, blinker grønt i ca. 30 sekunder.
(2)    Mens indikatorlampen blinker grønt, trykker du på gruppeknappen (f.eks. knapp 1) 

for den gruppen du ønsker å tildele produktet.
(3)    Pek fjernkontrollen mot sensoren (så nær som mulig, maks. 5 cm unna) og trykk på 

OPP-knappen for å legge produktet til gruppen. Hvis du trykker på NED-knappen, vil 
produktet bli fjernet fra gruppen. Produktet flytter seg litt (eller “skubber”) for å vise 

at den er lagt til eller fjernet fra gruppen.
(4)    Avslutt oppsettsmodus ved å trykke på knappen SETUP én gang til. Fjernkontrollen 

lagrer eventuelle endringer og indikatorlampen slutter å blinke.

3.3 Bruke radiostyring
Å styre produktene dine med radiostyring er likt på å bruke infrarød styring, bortsett fra 
at du kan styre flere produkter samtidig og du trenger ikke å rette fjernkontrollen mot 
sensoren.
(1)   Trykk på gruppeknappen som er tildelt produktet/produktene.
(2)   Trykk på OPP-knappen når du vil åpne eller NED-knappen når du vil lukke  

produktet/produktene. Indikatorlampen vil nå være grønn. Vær oppmerksom på at 
fjernkontrollen vil gå tilbake til standard infrarød etter 5 sekunder. Du må derfor alltid 
trykke på gruppeknappen før kommandoen når du bruker radiostyring.

Merk:  rykk på knappen for tildelt gruppe og deretter på den motsatte  eller  knappen når 
du vil at produktet skal stoppe bevegelsen.

Merk:  THvis du vil styre alle vinduene som er tildelt fjernkontrollen, trykker du på ALL-
knappen og deretter på OPP eller NED. 

3.4 sette opp en duplikat-fjernkontroll (se bilde d)
Hvis du allerede har programmert én fjernkontroll, kan du raskt duplisere innstillingene 
på den til en annen fjernkontroll. Alle endringer som utføres med en av fjernkontrollene 
virker også inn på bruken av de andre fjernkontrollene.
(1)  Ta ut batterirommet fra duplikatfjernkontrollen.
(2)  Bruk en binders og trykk inn og hold MASTER RESET-knappen i ca. 10 sekunder. 

Indikatorlampen foran på fjernkontrollen begynner å blinke rødt.
(3)  Plasser den opprinnelige fjernkontrollen innen 45 cm fra duplikatfjernkontrollen 

og trykk på OPP-knappen på den opprinnelige fjernkontrollen. Indikatorlampen på 
duplikatfjernkontrollen stopper blinkingen

(4)  Sett batterirommet tilbake på duplikatfjernkontrollen. Den er nå klar til bruk.

4 MELLOMsTOPP (sE BILdE E)
Et mellomstopp lar produktet forhåndsinnstilles slik at det vil stoppe ved samme høyden 
hver gang den åpnes eller lukkes.
(1)  Hev og senk produktet fullstendig. Hvis du bruker plisségardinene Duette® Top-

Down/Bottom-Up og Duolite®, må du sørge for at den midtre og nederste stangen 
heves og senkes fullstendig!

(2)  Gå til ønsket mellomstopp.
(3)  Trykk på og hold inne ALLE knappene i 6 sekunder. Indikatorlampen begynner å 

blinke grønt.
(4)  Rett fjernkontrollen mot sensoren og trykk på UP-knappen for å stille inn 

mellomstoppet. Produktet flytter seg litt (eller “hopper”) for å vise at mellomstoppet 
er innstilt.

(5)  Trykk på ALLE knappene for å lagre stoppet. Indikatorlampen slutter å blinke.

Merk:		Kun	1	mellomstopp	kan	stilles	inn	for	hvert	produkt.	Et	nytt	mellomstopp	erstatter	
det forrige stoppet. Nullstill produktet for å slette et mellomstopp. Se kapittel “7.2. 
Nullstille poduktet”.

Merk: mellomstopp kan kun stilles inn for gardinene Silhouette® og Duette®.
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5 EksPREssMOdUs
Produktene kan åpnes eller lukkes fullstendig (forbigå mellomstoppet) fra hvilken som 
helst posisjon, som følger:
(1) Trykk på den aktuelle gruppeknappen
(2)	 	Trykk	inn	og	hold	knappen	ÅPNE		eller	LUKK		i	2	sekunder.	Produktet	åpnes	eller	

lukkes fullstendig.

Merk: ekspressmodus er kun tilgjengelig for gardinene Silhouette® og Duette®.
 

6 PROdUkTsPEsIfIkk sTyRING
Se kapittel “3. Radiostyring” for informasjon om hvordan du bruker fjernkontrollen til å 
styre produkter. Alle funksjonene kan brukes enten med infrarød- eller radiostyring.

6.1. duette® plisségardiner
Dette kapittelet inneholder brukerinformasjon for disse produktene:
•	Duette®	Bottom-Up	plisségardin
•	Duette®	Top-Down/Bottom-Up	plisségardi

6.1.1. Bottom-Up plisségardin
For plisségardiner av typen Bottom-Up, vil bunnskinnen flyttes opp og ned når du trykker 
på knappen OPP  eller NED  på fjernkontrollen; se bilde F.

6.1.2. Top-down/Bottom-Up og duolite™ plisségardiner
Plisségardiner av typen Top-Down/Bottom-Up og Duolite™ har to flyttbare skinner; se 
bilde F.

Merk:  Den nederste skinnen må være helt nedtrukket for at den midterste skinnen skal 
kunne brukes. Den midterste skinnen må være i fullstendig opptrukket stilling for 
at bunnskinnen skal kunne brukes.

senke bunnskinnen
(1)  Trykk på gruppeknappen som er tildelt rullegardinen når den midtre og bunnskinnen 

er fullstendig opptrukket.
(2)  Trykk på NED-knappen for å senke den midtre skinnen og dekke til vinduet.

Trekke ned den midtre skinnen
(1)  Når bunnskinnen er fullstendig nedtrykket, trykker du på gruppeknappen som er 

tildelt gardinen.
(2)  Trykk på NED-knappen for å trekke ned den midtre skinnen mens bunnskinnen forblir 

helt nedtrukket.

Heve den midtre skinnen
(1)  Når bunnskinnen er fullstendig nedtrykket, trykker du på gruppeknappen som er 

tildelt rullegardinen.
(2)  Trykk på OPP-knappen for å heve den midtre skinnen mens bunnskinnen forblir helt 

nedtrukket.

Heve bunnskinnen
(1)  Mens den midtre skinnen er fullstendig hevet, trykker du på gruppeknappen som er 

tildelt gardinen.
(2)  Trykk på OPP-knappen for å heve bunnskinnen og fjerne tildekkingen av vinduet.

6.2. silhouette® 
Senke bunnskinnen
(1)  Når bunnskinnen er fullstendig opptrukket, trykker du på gruppeknappen som er 

tildelt gardinen.

(2)  Trykk på NED-knappen for å trekke ned bunnskinnen med lamellene lukket og dekke 
til vinduet.

justere lamellene
(1)  Når bunnskinnen er fullstendig nedtrykket, trykker du på gruppeknappen som er 

tildelt gardinen.
(2)  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å justere lamellene. Trykk på den motsatte  eller  

knappen for å stoppe lamellene i ønsket stilling.

Merk: Innretting av lamellene mellom tildekkinger vil kanskje ikke være eksakt.
 

6.3. Persienner
Justerende	lameller
(1)  Trykk på gruppeknappen som er tildelt persiennen.
(1)  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å justere lamellene. Trykk på motsatt  eller  

knapp for å stoppe lamellene i ønsket stilling.

Merk: Innrettingen av lamellene mellom tildekkinger vil kanskje ikke være eksakt.

7 fEILsøkING
7.1. Generelle problemer

Problem:
Solskjermingsproduktet fungerer ikke med fjernkontrollen.

Løsning:
(1)   Sjekk at indikatorlampen på fjernkontrollen slås på når du prøver å bruke produktet.  

•	Hvis	indikatorlampen	ikke	slås	på,	skift	batteriene	i	fjernkontrollen.
(2)   Bruk produktet med knappen for manuell styring. Hvis produktet ikke fungerer, 

sjekker du om den får strøm:

Merk:	Knappen	for	manuell	styring	er	vanligvis	ved	siden	av	sensoren	for	produktet.

	 	 	 •			Hvis	produktet	er	batteridrevet,	må	du	skifte	batteriene	i	batteristangen	eller	
satellittbatteripakken.

	 	 	 •			Hvis	produktet	får	strøm	fra	en	likestrømskilde,	må	du	sjekke	om	den	er	koblet	til	og	
om stikkontakten har strøm.

(3)  Hvis batteriene i fjernkontrollen fungerer og produktet fungerer når du bruker 
knappen for manuell styring, gjør du ett av følgende:

	 	 	 •		Hvis	indikatorlampen	er	rød	når	du	trykker	på	OPP-	eller	NED-knappen,	gå	til	
problemet “Ingen radiostyring”.

	 	 	 •		Hvis	indikatorlampen	lyser	fast	grønt	når	du	trykker	på	OPP-	eller	NED-	knappen,	går	
du til problemet “Ingen radiostyring”.

	 	 	 •		Hvis	indikatorlampen	blinker	grønt,	er	du	i	oppsettsmodus.	Vent	i	30	sekunder	
eller bruk en binders til å trykke inn og slippe SETUP-knappen for å avslutte 
oppsettsmodus.

Problem:
Ingen infrarød styring.

Løsning:
•		Sjekk	at	korrekt	kanal	er	valgt	på	fjernkontrollen.	De	fleste	produktene	er	stilt	inn	på	

kanal 1 men hvis kanal 1 ikke fungerer, kan du flytte valgbryteren for infrarød kanal til 
kanal 2.
•	Sørg	for	at	du	peker	fjernkontrollen	mot	sensoren.
•	Sørg	for	at	du	er	nær	nok	sensoren.
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•	Sørg	for	at	sensoren	ikke	er	tildekket	eller	blokkert.
•	Sørg	for	at	det	ikke	skinner	direkte	sollys	eller	sterkt,	fokusert	lys	på	sensoren.

Problem:
Ingen radiostyring. 

solution:
•		Sjekk	om	du	har	lagt	til	produktet	i	en	gruppe.	For	mer	informasjon,	se	kapittel	“3.1.	

Gruppetildeling”.
•		Sjekk	om	du	har	trykket	på	gruppeknappen	for	den	gruppen	som	produktet	tilhører.	Hvis	

du må legge et produkt i en gruppe, se kapittel “3.2. Legge til eller fjerne i grupper”.
•		Sørg	for	at	du	trykker	på	OPP-	eller	NED-knappen	innen	5	sekunder	etter	at	du	har	

valgt og trykket inn en gruppeknapp. Deretter slås den grønne indikatorlampen av og 
fjernkontrollen går tilbake til infrarød styring.
•		Hvis	du	nettopp	har	skiftet	et	satellittøye,	må	du	tildele	produktet	i	en	gruppe	på	nytt,	

se kapittel “3.1. Gruppetildeling”.

Merk:  På grunn av forskjeller i huskonstruksjonen, kan bruk av radiostyring variere i et 
hjem. Prøv å bruke produktet fra ulike steder.

Problem:
Produktet går når du ikke vil at det skal gå.

Løsning:
•		Hvis	indikatorlampen	på	fjernkontrollen	er	rød	når	du	trykker	på	OPP-	eller	NED-

knappen, gå til problemet “Uventet infrarød drift” nedenfor.
•		Hvis	indikatorlampen	på	fjernkontrollen	lyser	fast	grønt	når	du	trykker	på	OPP-	eller	

NED-knappen, gå til problemet “Uventet radiostyringsdrift”.
•			Hvis	du	ikke	trykker	på	OPP-	eller	NED-knappen	når	produktet	går,	sjekker	du	om	noen	

andre bruker en ekstra fjernkontroll eller trådløs veggbryter til å styre produktet.

Problem:
Uventet infrarød drift. 

Løsning:
Det infrarøde signalet fra fjernkontrollen spres og reflekteres fra overflater. Hvis andre 
sensorer i området påvirkes av det infrarøde signalet, kan du bruke de produktene når du 
ikke venter det. Slik løser du dette problemet:
•	Flytt	deg	nærmere	sensoren	på	det	produktet	du	mener	å	bruke.
•	Rett	fjernkontrollen	litt	unna	produktet	du	ikke	mener	å	bruke.

Merk:  Hvis du fremdeles har problemer med uventet drift, kan du styre til radiostyring.  
Se kapittel “3.3. Bruke radiostyring”

Problem:
Uventet bruk av radiostyring.

Løsning:
•		Sjekk	at	du	har	valgt	korrekt	gruppe	som	skal	styres.	Hvis	du	må	fjerne	et	produkt	fra	en	

gruppe, se kapittel “3.2. Legge til eller fjerne i grupper”.
•		Hvis	indikatorlampen	på	fjernkontrollen	ikke	lyser	fast	grønt	når	du	trykker	på	OPP-	

eller NED-knappen, bruker fjernkontrollen infrarød styring. For å sikre at du bruker 
radiostyring, må du trykke på en gruppeknapp ikke mer enn fem sekunder før du trykker 
på OPP- eller NED-knappen.

Problem:
Produktet åpnes eller lukkes ikke fullstendig, eller har et mellomstopp som ikke lenger 
er ønsket. 

Løsning:
•	Sjekk	at	bruk	av	produktet	ikke	er	blokkert.
•	Nullstill	produktet	som	beskrevet	i	“Nullstille	produktet”	i	dette	feilsøkingskapittelet.

Problem:
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av denne veiledningen.

solution:
Sjekk Feilsøkingsdelen i Anvisningene for installasjon, drift og pleie for produktet. Hvis 
du fremdeles ikke kan løse problemet, kontakt forhandleren der du kjøpte Luxaflex®-
produktet eller gå til www.luxaflex.com.  

7.2. Nullstille produkt
	 •	Duette®	plisségardiner
	 •	Silhouette®

slik fjerner du alle stopp og nullstiller produktene:
(1) Åpne produktene fullstendig.
(2) Rett fjernkontrollen mot sensoren på produktet.
(3)  Trykk på og hold inne OPP-knappen i 6 sekunder. Produktet flytter seg litt (eller 

“hopper”) for å vise at alle stopp nå er slettet.
(4)  Lukk produktet fullstendig (dette stiller inn den NEDRE motorgrensen).
(5) Åpne produktet fullstendig (dette stiller inn den ØVRE motorgrensen).
Mellomstopposisjonen er nå slettet og motorgrensene er nå nullstilt.

Merk:  produktet kan også nullstilles ved å trykke på og holde inne programmeringsknappen, 
plassert ved sensoren eller satellittøyet i 6 sekunder, til produktet flytter seg litt eller 
hopper, se bilde B.

7.3. Endre infrarødkanal for et produkt
Platinum™ Technology produkter kan brukes på én av to infrarøde kanaler. Selv om 
mange installasjoner fungerer fint når alle produktene er på samme infrarøde kanal, 
kan det noen ganger være praktisk å endre infrarød kanal for enkelte produkter, for å 
redusere utilsiktet bruk.

Hvis du må endre den infrarøde driftskanalen for et produkt:
(1)   Når produktet er fullstendig åpnet, stiller du inn valgbryteren for infrarød kanal på 

fjernkontrollen til ønsket kanal (1 eller 2).
(2)   Pek fjernkontrollen mot sensoren.
(3)   Trykk på og hold knappen for manuell styring på produktet.
(4)   Trykk på og hold OPP-knappen mens du holder knappen for manuell styring. 

Produktet flyttes litt (eller “hopper”) for å vise at driftskanalen er akseptert.

26 27
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8 VIkTIG
8.1. sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL - AV SIKKERHETSÅRSAKER ER DET VIKTIG AT DISSE ANVISNINGENE FØLGES.
OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PÅ ET TRYGT STED.
	 •		Fjernkontrollen	må	oppbevares	utilgjengelig	for	barn	og	dyr.
	 •		Ved	alt	vedlikehold	eller	inspeksjon	av	elektriske	komponenter	eller	fjerning	av	

gardinen, må strømtilførselen kobles fra på en sikker måte.
	 •		Inspiser	den	elektriske	installasjonen	og	gardinen	for	tegn	til	slitasje	og/eller	skade	

jevnlig, inkludert ledninger og kabler.
	 •		Gardinen	må	ikke	holdes	og/eller	brukes	på	fuktige	og/eller	usikre	steder.
	 •		Gardinen	må	ikke	brukes	hvis	rengjøring	eller	reparasjon	er	nødvendig	eller	ønskelig.
	 •		Sjekk	at	motoren	på	gardinen	er	slått	av	og	ikke	kan	brukes	hvis	det	utføres	arbeid	i	

nærheten av gardinen som rengjøring av vinduer eller vegger.
	 •		Gjenstander	må	ikke	plasseres	i	banen	til	gardinen,	dette	kan	føre	til	at	gardinen,	

gjenstanden og/eller personer blir skadet.
	 •		Når	gardinen	kjøres,	må	den	holdes	i	syne	til	enhver	tid.
	 •		Bortsett	fra	fjernkontrollens	og/eller	motorens	batterirom,	må	gardinen	ikke	åpnes.
	 •		Kontakt	kun	Luxaflex®	eller	en	av	de	autoriserte	representantene	for	dette	ved	

behov for service og/eller reparasjon. Service og/eller reparasjon, endringer og/eller 
tilpasninger av gardinen som er utført av ikke-autoriserte personer, vil automatisk 
ugyldiggjøre garantien på gardinen og kan forårsake ubotelig skade.

	 •		Bruk	kun	de	angitte	batteriene	og	skift	jevnlig.
	 •		Brukte	batterier	må	ikke	kastes	i	alminnelig	husholdningsavfall,	men	avhendes	i	

samsvar med lokalt gjeldende lover og forskrifter.

8.2. Advarsel
  Infrarød bruk kan påvirkes av sollys, TL-lys, spotlight og andre lyskilder som inneholder 

lysfrekvenser i det infrarøde spekteret. Det infrarøde signalet som sendes ut av 
fjernkontrollen kan reflekteres av gjenstander og overflater.  
Radiostyring kan påvirkes av omgivelsene, metaller og elektromagnetiske frekvenser 
som finnes i miljøet. Hvis andre produkter enn de tiltenkte gardinene reagerer når 
du programmerer gruppekanalene, kan det utbedres på best måte ved å skjerme det 
infrarøde signalet. Dette kan for eksempel gjøres ved å plassere en papirsylinder mellom 
sender- og mottakerenheten slik at det infrarøde signalet kun passerer mellom den 
aktuelle fjernkontrollen og sensoren.

9 TEcHNIcAL INfORMATION
Platinum™ fjernkontroll
•	Batterier:	2	AAA
•		Driftsfrekvenser 

- IR: 40 kHz 
- RF: 2.4 GHz

 samsvarserklæring
Dette apparatet er i samsvar med direktiv 1999/5/CE.
Undertegnede, N. Dekker, som leder av forskning og utvikling, erklærer under  
sitt eneansvar at produktet:
•	Produsentens	navn:	Hunter	Douglas	Europe	B.V.
•	Adresse:	3000	AB	Rotterdam,	Nederland
•	Produkttype:	Fjernkontroll
•	Modell/Type:	Platinum™	fjernkontroll
•	Tilbehør:	-	

Er i samsvar med essensielle krav som er oppgitt i artikkel 3 i det følgende EU-direktivet, 
for den bruken som produktene er tiltenkt for:
•		DIREKTIV 1999/5/EU FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET, av 9. mars 1999 som gjelder 

radioutstyr og teleterminal og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar, i henhold til 
følgende, harmoniserte standarder: 
-  Standarder for helsevern (art. 3(1)(a)): EN 50371:2002

 -  Elektrisk sikkerhet (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009
 -  Elektromagnetisk kompatibilitet (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 

489-3 V1.4.1:2002
 -  Radiospektrum (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.3.1:2010
Ifølge direktivet 1999/5/CE (tillegg  III), er produktet i klasse 1 CE.

N. Dekker
(Manager Research and Development)
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134Installation and User manual:

Model

Installation TopFix / RecessFix [R1]

Do not damage the product when using a sharp knife to open 
the packaging! Fitting screws: Use a size-2 screwdriver (PO-
ZIDRIVE) or use an electric screwdriver at it’s lowest torque. 
Rail removal: Use a fl at screwdriver of max. 6 mm wide. Only 

use the original screws enclosed, to prevent malfunctioning 
from using too thick screw heads!

X=5 cm

x max. 80 cm x

37

 45

52

28

15

 2-A1  2-A2 2

 Installation  Rail installation sequence on Clips

A

B

C

 Removal

 Product width Number of parts

 1-B

 Clip installation

 1-A

 Break off the mounting plate

[INSTALLATION] [AA10 Installation instructions]
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FaceFix installation to a window frame / wall [F1]

Do not damage the product when using a sharp knife to open 
the packaging! Fitting screws: Use a size-2 screwdriver (PO-
ZIDRIVE) or use an electric screwdriver at it’s lowest torque. 
Rail removal: Use a fl at screwdriver of max. 6 mm wide. Only 

use the original screws enclosed, to prevent malfunctioning 
from using too thick screw heads!

Model

A

B

C

 Removal

 2-A1  2-A2 2

 Installation  Rail installation sequence on Clips

X=5 cm

x max. 80 cm x

52

28

37

15

 1-B

 Clip installation

 1-A

 Break off the mounting plate

2

3

30 - 90 cm

90 - 180 cm

4

2

3

4180 - 240 cm

2

3

4

 Product width Number of parts

[INSTALLATION] [AA10 Installation instructions]
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