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De module bestaat uit 2 tiptoetsen, visueel zichtbaar gemaakt door de pijlen. 
Hiermee kunnen alle functies bediend worden.
Belangrijk: het contact tussen de vinger en het gevoelige gebied dient een 
voldoende groot oppervlak te bestrijken voor een juiste werking.

Vind onze instructievideo’s op 
Youtube, op het kanaal Polysun 
Screenline

Optrekken / neerlaten 
systeem

Kantelstand aanpassen

Opladen

Geheugen voor kanalen

Programmeren van de 
afstandsbediening

Resetten

Onderhoud

Afvalverwerking

Correct gebruik

Veiligheidsinformatie

Technische kenmerken
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BATTERIJMODULE SMART 
OPTREKKEN/NEERLATEN

BATTERIJMODULE SMART 
KANTELSTAND  

AANPASSEN

De zonwering beweegt nu tot deze 
het bovenste of onderste eindpunt 
bereikt, zonder dat er druk op de pijl
hoeft te worden uitgeoefend. Raak 
de pijl kort aan om de beweging op 
elk moment te stoppen.
Het kan voorkomen dat het systeem 
eerst wat schokkerig naar beneden 
gaat. Dit is normaal.

ACTIVEREN
Eén van de 

twee pijlen kort 
aanraken.

ACTIVEREN
Eén van de 

twee pijlen kort 
aanraken.

OP/NEER
Binnen de 2 

seconden kleurt 
de pijl lichtblauw 
en kunt u deze 

loslaten,  
De zonwering zal 
nu helemaal op-

of neer gaan.

GEACTIVEERD
De pijlen kleuren 

lichtblauw.

GEACTIVEERD
De pijlen kleuren 

lichtblauw.

RICHTING
Raak de pijl aan 
die de gewenste 
richting aangeeft.

RICHTING
Raak max .2 
seconde de 

pijl aan tot de 
gewenste positie 

is bereikt.

2 sec

Afhankelijk van de grootte van het 
systeem en het laadniveau van de 
batterij, is het niet altijd mogelijk 
om lamellen naar binnen toe te 
kantelen, wanneer deze slechts 
gedeeltelijk werd neergelaten. De 
jaloezie zal eerst moeten worden 
neergelaten en vervolgens kan 
men het systeem naar buiten toe 
kantelen tot de gewenste positie.
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BATTERIJMODULE SMART 
OPLADEN

BATTERIJMODULE SMART 
GEHEUGEN VOOR  

KANALEN

De batterij is bij levering gedeeltelijk 
opgeladen. Het is noodzakelijk om 
de batterij volledig op te laden.

Om de nieuwe batterijmodule op 
volle capaciteit te krijgen, kunnen 
2-3 laad- en ontlaadbeurten nodig 
zijn.

De systemen kunnen optioneel 
uitgerust zijn met een zonnepaneel, 
die de batterij helpt opladen. In 
sommige gevallen is het nodig 
om de batterij op te laden met de 
optionele micro-USB batterijlader, 
zoals bij schaduw en intensief 
gebruik. 

Wanneer de pijlen na bediening 
rood knipperen, dient deze  
batterijmodule opgeladen  
te worden.

Dit betekent dat, wanneer de 
batterijmodule op een houder 
wordt geplaatst, deze de informatie 
van de houder leest. Wanneer de 
batterijmodule dient vervangen 
te worden, zal dan ook geen 
herprogrammering nodig zijn.

Wanneer er meerdere zonweringen 
en batterijmodules zijn, is het niet 
nodig om de batterijmodules altijd 
op dezelfde batterijhouder te 
plaatsen.  De afstandsbedieningen 
(en kanalen) zijn geassocieerd 
met het geheugen van de 
batterijmodule.

De informatie met betrekking tot de 
kanalen van de afstandsbediening 
wordt opgeslagen in  
het geheugen van de houder van 
de batterijmodule. Deze houder is 
het vaste deel dat aangebracht is 
op het glas of op het raamkozijn. 
Deze staat in verbinding met de 
zonwering.
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LOSMAKEN
Schuif de 

batterijmodule 
van de houder.

AANSLUITEN
Steek de 

batterijmodule 
met de USB 
kabel in het 
stopcontact.

PIJLEN
De pijlen 

knipperen tijdens 
het opladen en 
branden continu 

als het opladen is 
voltooid.

UITTREKKEN
Verwijder de 
connector uit 

het stopcontact 
en schuif de 

batterijmodule 
weer op de 

houder.
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BATTERIJMODULE SMART 
PROGRAMMEREN VAN DE 
AFSTANDSBEDIENING

KANAAL 
OPSLAAN

ALLE KANALEN 
VERWIJDEREN

KANAAL  
VERWIJDEREN

De afstandsbediening beschikt over 99-kanalen. Een batterijmodulehouder 
kan tot 26 kanalen opslaan. Een batterijmodulehouder kan dus tot 26 kanalen 
ontvangen van 1 of meerdere afstandsbedieningen.

LOSMAKEN
Schuif de 

batterijmodule 
van de houder.

LOSMAKEN
Schuif de 

batterijmodule 
van de houder.

LOSMAKEN
Schuif de 

batterijmodule 
van de houder.

HOUDER
Plaats de module 

binnen de 20 
seconden op de 
houder die u wilt 
programmeren.

HOUDER
Plaats de module 

binnen 20 
seconden op de 
houder die u wilt 
programmeren.

Wacht tot de 
pijlen geel 
knipperen.

HOUDER
Plaats de module 

binnen 20 
seconden op de 
houder die u wilt 
programmeren.

Wacht tot het LED 
geel knippert.

PIJLEN
Druk op de 

afstandsbediening 
binnen 10 seconden 
tegelijkertijd de op- 

en neerknoppen 
in tot de pijlen snel 
groen knipperen.

PIJLEN
Druk op de 

afstandsbediening 
binnen 10 seconden 
tegelijkertijd de op- 

en neerknoppen 
in tot de pijlen snel 
groen knipperen.

PIJLEN
Druk op de 

afstandsbediening 
binnen 10 seconden 
tegelijkertijd de op- 
en neerknoppen in 
tot de pijlen roze 

knipperen.

KANAAL 
KIEZEN

Selecteer het 
gewenste kanaal 

door op de 
+/- knoppen te 

drukken.

KANAAL 
KIEZEN

Selecteer het 
gewenste kanaal 

door op de 
+/- knoppen te 

drukken.

PROGRAMMEREN
Met een dun voorwerp  

(bijv. paperclip)  
de programmeertoets  
3 seconden indrukken, 

tot de gele pijlen 
eenmaal aan en uit 

knipperen.

PROGRAMMEREN
Met een dun voorwerp  

(bijv. paperclip)  
de programmeertoets  
3 seconden indrukken, 

tot de gele pijlen 
eenmaal aan en uit 

knipperen.

PROGRAMMEREN
Met een dun voorwerp  

(bijv. paperclip)  
de programmeertoets  
3 seconden indrukken, 

tot de gele pijlen 
eenmaal aan en uit 

knipperen.
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reset

- +

reset

- +

3 sec

3 sec

3 sec

20 sec

20 sec

20 sec
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BATTERIJMODULE SMART 
ONDERHOUD

Bij het reinigen van het product 
dient gebruik te worden gemaakt 
van een zachte, schone, droge en 
pluisvrije doek. 
Gebruik een licht bevochtigde doek 
(met lauw water) om hardnekkig vuil 
te verwijderen.
Gebruik GEEN reinigingsmiddelen 
die oplosmiddelen bevatten.
Reinig de gouden contacten NIET 
met alcohol of andere stoffen.

Alle reparaties moeten worden 
uitgevoerd worden door een door 
Polysun geautoriseerde technicus.

De garantie vervalt bij het niet 
naleven van de instructies of door 
onbevoegd gebruik.
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BATTERIJMODULE SMART 
HERSTARTEN

Bij een onregelmatige werking, kan 
het helpen om de batterijmodule te 
resetten.

Als de storing hierna aanhoudt, kan 
er ook een handmatige herstart 
worden afgedwongen. Dit doe je 
door de batterij uit de houder te 
nemen en de programmeerknop  
min. 10 seconden in te drukken.
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LOSMAKEN
Schuif de 

batterijmodule 
van de houder.

BEVESTIGING
Het oplichten van 

de gele pijlen 
bevestigt  

de heropstart. 

AANSLUITEN
Steek de 

batterijmodule 
met de USB 
kabel enkele 
seconden in  

het stopcontact.

UITTREKKEN
Verwijder de 
connector uit  

het stopcontact.

6



BATTERIJMODULE SMART 
AFVALVERWERKING

Volgens de bepalingen van Richtlijn 2002/96 / EG behoort de batterijmodule 
tot de categorie AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur):  
U kunt het apparaat derhalve niet bij het huisvuil weggooien. Aan het einde 
van zijn levenscyclus moet het apparaat ingeleverd worden bij de milieustraat 
van uw gemeente.
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BATTERIJMODULE SMART 
CORRECT GEBRUIK

De batterijmodule is enkel en alleen 
bedoeld voor het bedienen van 
Polysun-zonweringen uit  
de “W”-serie.

De module is enkel bedoeld voor binnenshuis gebruik. De fabrikant is niet 
verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik.
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BATTERIJMODULE SMART 
TECHNISCHE INFORMATIE

BATTERIJMODULE SMART 
VEILIGHEIDSINFORMATIE

Acculader:

Primair: 100-240Va.c. 
 50 / 60Hz 
 15VA

Secudair: 5V 
    2a d.c.

Laat de module NIET onbeheerd 
achter tijdens het opladen van de 
batterijen.

Gooi lege batterijen NIET in het vuur: 
ze kunnen exploderen.

Open, doorboor of sluit de batterijen 
NIET kort.

Het apparaat is GEEN speelgoed en 
dient buiten het bereik van kinderen 
te blijven.

Als reparaties of aanpassingen 
nodig zijn, forceer het gebruik van 
het apparaat NIET.

Probeer dan ook GEEN doe-het-
zelfreparaties. Reparaties mogen 
enkel en alleen worden uitgevoerd 
door bevoegd personeel.

PSL2776 Batterijmodule

Batterij: 

3,7 Vd/c. 

Lithium-ion polymeer 

2600 mAh

Disclaimer:

Polysun is niet verantwoordelijk voor elk gebruik afgeleid van deze informatie.

Het is uiterst belangrijk om 
volgende instructies te volgen 
en te bewaren

Het apparaat mag niet worden 
gebruikt door:

- mensen met verminderde fysieke, 
sensorische of mentale vermogens

- mensen zonder ervaring of 
kennis van het gebruik ervan én 
zonder toezicht van een persoon 
die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid.
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