
Slimme
raamdecoratie



Bedien uw raamdecoratie 
met een druk op de knop!

Een Bliss systeem maakt elke kamer, in elk huis, een 
betere plek om te zijn.

Regel automatisch het licht dat uw huis binnenkomt. 
Word doordeweeks om 7:00 wakker en zeg ’s avonds’ 
welterusten tegen de wereld, door simpelweg op de 
toetsen op uw smartphone te tikken. 

Bliss maakt gemotoriseerde raamdecoratie betaalbaar. 
Zodat iedereen in zijn huis kan genieten van de luxe en 
het ultieme gemak van gemotoriseerde raamdecoratie. 

Beschikbaar in Rolgordijnen, Plissé & Duette®,                 
Horizontale jaloezieën en Multishade.
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Perfect licht, privacy en 
veiligheid. Rechtstreeks of via 
scènes en timers. Alles via uw 
smartphone.



Eenvoud  
Eenvoudige installatie zonder aparte hub of bedrading. Eenvoudig te koppelen met je 
smartphone. Eenvoudig in gebruik.

 

Betaalbaar 
Slimme raamdecoratie voor een toegankelijke prijs. 

 

Gemoedsrust 
Door gebruik van scènes en timers wordt uw raamdecoratie ook aangestuurd als u niet 
thuis bent. Extra privacy en een veilig gevoel.

 

Comfortabel wonen 
Maak uw huis extra comfortabel met verbeterde lichtinval, privacy en temperatuurregeling.

 

Ruime keuze 
Een wereld aan mogelijkheden voor meerdere types raamdecoratie.

Het leven  
makkelijker maken.
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Volledige controle  
met uw smartphone.

De gebruiksvriendelijke Bliss app op uw smartphone is ontworpen 
om uw raamdecoratie eenvoudig, slim en intuitief te bedienen.

•  Met enkele klikken maakt u eenvoudig scènes aan met de  
 raamdecoratie in de gewenste positie die aansluit op het  
 moment van de dag.

•  Voeg eenvoudig timers toe, zodat de opgegeven posities  
 worden ingesteld ook als u niet thuis bent.

•  Maak eenvoudig een account met wachtwoord aan en sla uw  
 gewenste settings hierin op. Door het delen van uw account  
 kunnen al uw huisgenoten van dezelfde settings gebruik   
 maken.

•  Ook spraakgestuurd bedienbaar via uw smartphone of   
 door middel van een aparte afstandsbediening.

Iedere gewenste lichtinval 
en mate van privacy, 
naadloos bediend vanuit 
de Bliss app of een 
afstandsbediening.



Makkelijk in te stellen  
en te bedienen.
 

 

•  Uw smartphone communiceert via Bluetooth   
 direct met de slimme Bliss raamdecoratie.   
 Er is dus geen aparte hub nodig, wat veel   
 ingewikkelde installatie én kosten bespaart.

•  De intuitieve Bliss app is te downloade in          
 de  Apple app store  of via Google Play Store.   
 De QR code op het product koppelt eenvoudig   
 de raamdecoratie met uw smartphone, waarna u  
 direct van uw Bliss raamdecoratie kunt genieten.

•  De Producten zijn eventueel ook te besturen via  
 een aparte afstandsbediening.

•  Alle raamdecoratie is voorzien van een in de   
 bovenbak ingebouwde lithium-ion accu die   
 maanden meegaat en eenvoudig is op te laden.

Sommige mensen 
denken misschien 
dat gemotoriseerde 
systemen moeilijk 
zijn in te stellen en te 
gebruiken. 
Bliss is eenvoudig.
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Hoe werkt het?
Super slim.
• Eenvoudige installatie zonder externe hub.

• Batterij en motor verwerk in het product zelf.

• Snelle koppeling met de gebruiksvriendelijke app.

Bluetooth®

Radiofrequentie



Uw veiligheid 
is onze prioriteit.

Zodra u de unieke QR-code van uw raamdecoratie 
scant, is deze veilig - en kunt alleen u die bedienen.

Bliss wordt verbonden en bediend via Bluetooth® en 
niet verbonden met internet.

De app voldoet aan alle GDPR-regels, wat betekent dat 
deze voldoet aan alle regels voor gegevensprivacy.

Bovendien levert Bliss een volledig draadloze werking; 
zonder hangende koorden die een veiligere omgeving 
creëren voor jonge kinderen en huisdieren. 

U kunt zelf een account met wachtwoord aanmaken.   
De Bliss app voldoet voldoet aan alle privacy-regels wat 
betreft uw gegevens.
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Bliss® raamdecoratie  
voor dagelijks gebruik.
• Bliss® maakt gebruik van energiezuinige Bluetooth®-technologie.

• Optioneel kunt u de raamdecoratie bedienen met een Bliss® afstandsbediening.

• Geïntegreerde oplaadbare lithium-ion batterijen.

• Het batterijpercentage van de batterij wordt aangegeven in de app.

• Download de app in de App store (minimaal iOS 12.3  vanaf iPhone 6)                                               
 of Play Store (minimaal AndroidTM 7.0).

• Accu laadt in ongeveer 4 uur helemaal op (met Bliss® oplader) en gaat 3 tot 6 maanden mee.

• Door de communicatie tussen app en raamdecoratie, is de status ook te allen tijde zichtbaar in de app.

• Geavanceerde scènes en timer functies zorgen ervoor dat de raamdecoratie automatisch werkt.

• Beschikbaar met Rolgordijnen, Plissé & Duette®, Horizontale Jaloezieën en Multishade.

13



Stap 1
Download de App

Zoek op “Bliss Smart Blinds” 
in de Google Play store of 
Apple App Store. 

Of scan onderstaande QR-code 
om direct de App te downloaden

Stap 3
Maak account aan

Vul uw e-mail en wachtwoord 
gegevens in en accepteer de 
gebruiksvoorwaarden.
Druk op “Registreren” in het 
volgende scherm, 
(voer configuratiecode in, 
die bekend is bij de dealer, 
of anders “BLISS”) Druk op 
“Voeg uw eerste product toe”

Let op: 
Zonder account (offline modus) 
worden uw instellingen niet 
bewaard en kan u deze niet 
delen met andere apparaten.

Stap 4
Voeg Product toe

Druk op “Product toevoegen”.
Uw toestel vraagt nu of de 
Bliss App toegang mag 
krijgen tot de camera van uw 
toestel. Druk op “OK” om 
toestemming te geven. 

Druk op “Product toevoegen”.

Stap 2
Open de App

Druk op “OK” om Bliss 
toestemming tot Bluetooth® te 
geven. 

Druk vervolgens op
“Account aanmaken” 

Let op: 
Zorg ervoor dat uw
Bluetooth® functie van
uw mobiel aanstaat.

Stap 5
Scan de QR-code

De QR-code zit aan het rode 
pinnetje vast. 
Verwijder het rode pinnetje uit 
het oplaadpunt.

Zorg bij een Rolgordijn of 
Multishade dat de ON / OFF 
schakelaar op ON staat.

Let op: 
Bewaar de QR-code(s) goed! 
U kunt enkel via deze 
QR-code een product 
toevoegen aan uw toestel.

Stap 6
Product gevonden

De app heeft uw product
gevonden. Druk op 
“Gevonden!” Er verschijnt een 
lijst met diverse product types. 
Kies het desbetreffende product 
type en druk op “Volgende”.

Let op: 
Wanneer het product geen 
verbinding maakt, schakel dan 
de ON / OFF schakelaar uit en 
aan, of druk op de knop naast 
het oplaadpunt (meerdere 
malen achter elkaar) totdat u 
een piep geluid hoort of laad uw 
product eerst volledig op.



Stap 8
Productnaam

Geef uw product een 
herkenbare naam.

Druk op “Toevoegen”, om 
uw product toe te voegen op 
de Bliss App.

Let op: 
Als u meerdere producten
in een kamer heeft, geef dan 
ieder product een eigen 
naam. Bijvoorbeeld:
Raam links, Raam rechts, etc.

Stap 9
Klaar voor gebruik!

Meer producten toevoegen?
Druk op het tandwiel symbool
rechtsboven om naar 
instellingen te gaan. 
Druk op “Producten 
toevoegen”. Begin bij stap 4 
en doorloop dezelfde stappen.

Stap 7
Kamer benaming

Geef de kamer een 
naam naar keuze.

Druk op “Enter” en op 
“Volgende”.

Nieuw eindlimiet

De onderste / bovenste 
eindstanden van het product 
kunnen naar wens worden 
aangepast. Druk op het 
tandwiel symbool rechtsboven 
in, om naar instellingen te gaan.

Druk op uw gewenste 
“Producten” druk op naam 
van uw product druk op 
“Geavanceerd” vervolgens op
“Nieuwe eindlimieten 
instellen”. 

Volg de instructies van de app.
 
 

Scène / Timers

Beweeg de raamdecoratie op 
vooraf ingestelde tijden door 
gebruik te maken van de 
scène / timer-functie.
 
Creëer je eigen scènes & timers.
Stel vaste posities in voor 
elke scène.
 
Wanneer een scène is 
aangemaakt, druk op
“Tijdprogramma toevoegen”.
 
Selecteer de tijden en dagen, 
en sla deze op.

Afstandsbediening 
toevoegen

Druk op het tandwiel 
symbool rechtsboven, 
om naar instellingen te gaan.
 
Druk op uw gewenste 
“Producten” druk op naam 
van uw product; druk 
vervolgens op
“Handzender koppelen”.

Volg de instructies van de app
per product.



Download nu de app
via de QR-code

Neem alvast 
een kijkje!


