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1  Motor til strømforsyning

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen (230V ) Kort bevægelse
Grænseindstillinger er allerede 

indstillet

Motoren er indstillet men der er stadig 
ingen styring programmeret (med 
S&SO-RS100 io modtager du ikke 

feedback)

Gå til det specifikke afsnit for den 
pågældende motor.

Ingen bevægelse

A  Motoren er endnu ikke indstillet og programmeret: 
Gå til den specifikke indstilling for den pågældende motor.

B  Motoren er allerede programmeret på den medfølgende sender: 
 test ved at trykke på NED-knappen.

C  Motoren er programmeret på en sender som ikke er leveret med motoren: 
gå til side 160: “Erstat en 1-vejs styring”.

2  Hvis motoren ikke svarer:

Kun justering af nedre endestilling
 side 23

Genkendelse af motorjusteringsniveau
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S&SO RS100 io

Rulleskoddeudstyr
Dette er en plug & play-motor. I begyndelsen kan motoren køre i omvendt retning. 
Dette bliver automatisk korrigeret efter 2 cyklusser.

Stive led

Fleksibel fjeder

Stoppere

Stoppere

Ingen stoppere

Ingen stoppere

Automatisk justering  
  side 15

Kun justering af nedre endestilling
 side 23

Kun justering af øvre endestilling
 18

Manuel justering
 side 28

S&SO RS100 io
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Indstilling af S&SO RS100 io

Modus: motor er indstillet af producenten
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en lokal styring (1W)

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

3  Programmer senderen på motoren

Tilslut kun 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

...kort bevægelse

...kort bevægelse
 OK

Kun 1 rulleskodde 

med strøm 

tilkoblet samtidig

1 s

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

S&
SO

 R
S1

00
 io
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Indstilling af S&SO RS100 io

Modus: motor er indstillet af producenten
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en Telis Composio io

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Rename 
SSO-RS100 io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
SSO-RS100 io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Justeret, intet programmeret, hurtig OP og NED bevægelse

S&SO RS100 io

Zapping 
All (3)
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io

Zapping 
All
SSO-RS100 io 1 
SSO-RS100 io 2
SSO-RS100 io 3
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

4  Tag kontrol over motoren

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

6  Indstil den næste motor

7  Alle motorer er indstillet og programmeret?

5 Programmering

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 7

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen



15

Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Fuldautomatisk modus - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tilslut strømforsyningen

2  Automatisk justering

Tilslut kun 1 motor til strømforsyningen

Kun 1 rulleskodde 

med strøm 

tilkoblet samtidig

1 s

3  Tag kontrol over motoren

4  Programmer senderen på motoren

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

...kort bevægelse

...kort bevægelse  OK

Dette er en plug & play-motor og den justerer sig selv fuldstændigt.
Kun senderen skal programmeres

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av Situo
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Indstilling af S&SO RS100 io

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender)
Fuldautomatisk modus - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

S&
SO

 R
S1

00
 io

2  Automatisk justering
Dette er en plug & play-motor og den justerer sig selv fuldstændigt.
Kun senderen skal programmeres

3  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io

Zapping 
All
SSO-RS100 io 1
SSO-RS100 io 2
SSO-RS100 io 3

Name motor
Name motor
SSO-RS100 io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

*

4  Vælg om omdøb motor

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

Tryk OK

Rename  
SSO-RS100 io
 Yes OK
 No C
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

5  Tag kontrol over modtageren

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

7  Indstil den næste motor

8  Alle motorer er indstillet og programmeret?

6 Programmering 

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 4

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 8
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Halvautomatisk modus, fast øvre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

3  Vælg manuel justeringsmodus

4  Gå til den første endestop for at indstille

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

...kort bevægelse

Kun 1 rulleskodde 

med strøm 

tilkoblet samtidig

1 s

5 s

For en automatisk endestop nederst

Lad motoren køre til endestillingen  
og lad den stoppe automatisk

Tryk på STOP-knap-
pen > 2 sek. indtil...

...kort bevægelse

Den første 

endestop er 

indstillet>2 s

Send til ønsket 
stilling

ELLER
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

5  Gå til den anden endestop for at indstille

6  Motoren er indstillet

For en fast øvre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Stop motoren i den ønskede stilling Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...2 gange korte 
bevægelser

ELLER
Den anden 

endestop 

er indstillet
>2 s

7  Programmer senderen på motoren

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Senderen er  

nu programmeret på  

motoren
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)
Halvautomatisk justering, fast øvre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tilslut strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

0.5 s

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Op og ned bevægelse

Zapping 
All (3)
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io

2 3
1

*

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All
SSO-RS100 io 1
SSO-RS100 io 2
SSO-RS100 io 3

Rename  
SSO-RS100 io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

3  Vælg motor og omdøb



21

Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

4  Tag kontrol over motoren

Set Motor 
Carry out 
motor set.

5  Vælg manuel justeringsmodus

6  Gå til den første endestop for at indstille

Tryk kortvarigt på OP- og 
NED-knapperne indtil...

...kort bevægelse

For en automatisk øvre endestilling

Lad motoren køre til endestillingen 
og lad den stoppe automatisk

Tryk på STOP-knap-
pen > 2 sek. indtil...

...kort bevægelse

Den første 

endestop er 

indstillet>2 s

Send til ønsket 
stilling

ELLER

5 s

7  Gå til den anden endestop for at indstille
For en fast øvre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Stop motoren i den ønskede stilling Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...2 gange korte 
bevægelser

Den anden 

endestop er 

indstillet>2 s

ELLER

8  Motoren er indstillet
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Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

9  Programmering

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

10  Indstil den næste motor

11  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 11
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Halvautomatisk justering, fast nedre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

Kun 1 rulleskodde 

med strøm 

tilkoblet samtidig

1 s

3  Vælg manuel justeringsmodus

4  Gå til den første endestop for at indstille

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

5 s

For en fast nedre endestilling

Stop motoren i den ønskede endestilling Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...kort bevægelse

Den første 

endestop er 

indstillet>2 s

Send til ønsket 
stilling

ELLER
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io 5  Gå til den anden endestop for at indstille
For en automatisk øvre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Lad motoren køre til endestillingen 
og lad den stoppe automatisk

Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...2 gange korte 
bevægelser

ELLER
Den anden 

endestop er 

indstillet
>2 s

7  Programmer senderen på motoren

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Senderen er nu pro-

grammeret på motoren
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1  Tilslut strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W) -
Halvautomatisk justering, fast nedre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

0.5 s

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Op og ned bevægelse

Zapping 
All (3)
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io

*

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All
SSO-RS100 io 1
SSO-RS100 io 2
SSO-RS100 io 3

Name motor
Name motor
SSO-RS100 io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

3  Vælg motor og omdøb

Tryk OK

Rename 
SSO-RS100 io
 Yes OK
 No C
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io

5 s

5  Vælg manuel justeringsmodus

6  Gå til den første endestop for at indstille

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

For en fast nedre endestilling

Stop motoren i den ønskede 
stilling

Tryk på STOP-knappen 
> 2 sek. indtil...

...kort 
bevægelse

Den første 

endestop er 

indstillet>2 s

Send til ønsket 
stilling

ELLER

7  Gå til den anden endestop for at indstille
For en automatisk øvre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Lad motoren køre til endestillingen og lad 
den stoppe automatisk

Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...2 gange korte 
bevægelser

Den anden 

endestop er 

indstillet>2 s

ELLER

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

4  Tag kontrol over motoren

Set Motor
 
Carry out 
motor set.
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Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

6 Programmering 

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

9  Indstil den næste motor

10  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 10
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Indstilling af S&SO RS100 io

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

Kun 1 rulleskodde 

med strøm 

tilkoblet samtidig

1 s

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Manuel justering - Motor er IKKE indstillet af producenten

3  Vælg manuel justeringsmodus

4  Gå til den første endestop for at indstille

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

5 s

For en fast nedre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Stop motoren i den ønskede stilling Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...kort bevægelse

ELLER
Den første 

endestop er 

indstillet>2 s

S&
SO

 R
S1

00
 io
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5  Gå til den anden endestop for at indstille

6  Motoren er indstillet

For en fast øvre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Stop motoren i den ønskede stilling Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...2 gange korte 
bevægelser

ELLER
Den anden 

endestop er 

indstillet
>2 s

7  Programmer senderen på motoren

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Senderen er nu pro-

grammeret på motoren

Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io
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1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W) 30)
Manuel justering - Motor er IKKE indstillet af producenten

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Op og ned bevægelse

Zapping 
All (3)
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io
SSO- RS100 io

2 3
1

*

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All
SSO-RS100 io 1
SSO-RS100 io 2
SSO-RS100 io 3

Name motor
Name motor
SSO- RS100 io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

3  Vælg motor og omdøb

Tryk OK

Rename 
SSO-RS100 io
 Yes OK
 No C
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&SO RS100 io

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

4  Tag kontrol over motoren

Set Motor 
Carry out 
motor set.

6  Gå til den første endestop for at indstille
For en fast nedre endestilling

Stop motoren i den ønskede 
stilling

Tryk på STOP-knappen 
> 2 sek. indtil...

...kort 
bevægelse

Den første 

endestop er 

indstillet>2 s

Send til ønsket 
stilling

ELLER

5 s

5  Vælg manuel justeringsmodus

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

7  Gå til den anden endestop for at indstille
For en fast øvre endestilling

Send til ønsket 
stilling

Stop motoren i den ønskede stilling Tryk på STOP-
knappen > 2 sek. 

indtil...

...2 gange korte 
bevægelser

Den anden 

endestop er 

indstillet>2 s

ELLER
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Indstilling af S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

8 Programmering 

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

9  Indstil den næste motor

10  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 10
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Oximo io
Oxim

o io

Rulleskoddeudstyr
Med en Oximo io motor har du valget mellem indstilling af fast endestop eller automatisk stop ved modstand. Valget 

bestemmes af rulleskoddeudstyret.

BEMÆRK: Rulleskodde med Oximo S Auto io kan kun indstilles automatisk. Indstillingerne er nævnt på de følgende sider

Stive led

Fleksibel fjeder

Stoppere

Stoppere

Ingen stoppere

Ingen stoppere

Automatisk justering  
  side 37

Kun justering af nedre endestilling
 side 47

Kun justering af øvre endestilling
 side 42

Manuel justering
 side 52
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Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io Motor indstillet af producenten
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en lokal styring (1W)

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

3  Programmer senderen på motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

Kort bevægelse

Kun 1 rulleskodde 

med strøm 

tilkoblet samtidig

1 s

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Oxim
o io

Indstilling af Oximo io motor

Motor indstillet af producenten
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en Telis composio io (2W)

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen Kort bevægelse

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)
Oximo io
Oximo io 
Oximo io

Zapping 
All
Oximo io
Oximo io
Oximo io

Name motor
Name motor
Oximo io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Justeret, intet programmeret, hurtig OP og NED bevægelse

2

2

3

3

1

1

Tryk OK

Rename 
Oximo io
 Yes OK
 No C
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Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

4  Tag kontrol over motoren

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

5 Programmering

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt på 
programmering-

sknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

6  Programmer næste motor

7  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7
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Oxim
o io

Indstilling af Oximo io motor

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Automatisk justering - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen ...kort bevægelseTryk på samme 
tid indtil...

1 s

...kort bevægelse ...kort bevægelse
 OK

Tryk på samme 
tid indtil...

Tryk indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

1 s

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Automatisk justering

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK

ikke OK trin 3OK  trin 4

2 s

eller
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Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io 5  Programmer en styring

Kort bevægelse  OK

Bemærk:
Med fuldautomatisk justering med en 1-vejs styring, send 4x helt op og ned efter at du har trykket på 
programmeringsknappen!

Efter disse 4 cyklusser vil motoren stoppe med lavere kraft i endestoppene.

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Indstilling af Oximo io motor

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)
Automatisk justering - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Oximo io
Oximo io 
Oximo io

Zapping 
All
Oximo io
Oximo io
Oximo io

Name motor
Name motor
Oximo io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 * Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

Tryk OK

Rename
Oximo io
 Yes OK
 No C

2 3
1
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...kort bevægelse ...kort bevægelse 
 OK

Tryk på samme 
tid indtil...

Tryk indtil...

5  Kontrollér rotationsretningen

1 s

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Automatisk justering af øvre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK

ikke OK  trin 6OK  trin 7

2 s

eller

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io
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Indstilling af Oximo io motor

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

8  Programmering 

9  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 10

10  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Oxim
o io
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Indstil endestop med en lokal styring (1W sender)
Halvautomatisk justering, fast øvre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen 
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

1 s

...øvre endestilling produktet 
kører nedad

Hold trykket ind 
indtil...

Bekræft, tryk for kort bevægelse  OK

StopJustering af øvre 
endestilling; tryk 

kortvarigt på samme 
tid

2  Kontrollér rotationsretningen

1 s

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Indstil en fast øvre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK

ikke OK trin 3OK  trin 4

2 s

eller

Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io
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5  Programmer en styring

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io
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Indstilling af Oximo io motor

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W) 30)
Halvautomatisk justering, fast øvre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Oximo io
Oximo io 
Oximo io

Zapping 
All
Oximo io
Oximo io
Oximo io

Name motor
Name motor
Oximo io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 * Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

Tryk OK

Rename
Oximo io
 Yes OK
 No C

Ox
im

o 
io

2 3
1
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...øvre endestilling produktet kører 
nedad

Hold trykket ind 
indtil...

Bekræft, tryk for kort bevægelse  OK

StopJustering af øvre 
endestilling; tryk 

kortvarigt på samme 
tid

5  Kontrollér rotationsretningen

1 s

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Indstil en fast øvre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK

ikke OK  trin 6OK  trin 7

2 s

eller

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io
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Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

8 Programmering 

9  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt på 
programmering-

sknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 10

10  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io
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Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Halvautomatisk justering, fast nedre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen 
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme 
tid indtil...

1 s

2  Kontrollér rotationsretningen

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse 
 OK

ikke OK trin 3OK  trin 4

2 s

eller

Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io

...nedre endestilling Produktet kører 
opad

Hold trykket ind 
indtil...

Bekræft, tryk for kort bevægelse 
 OK

StopJustering af nedre 
endestilling; tryk 

kortvarigt på samme 
tid

1 s

Indstil en fast nedre endestilling
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Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io 5  Programmer en styring

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)
Halvautomatisk justering, fast nedre endestop - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Oximo io
Oximo io 
Oximo io

Zapping 
All
Oximo io
Oximo io
Oximo io

Name motor
Name motor
Oximo io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 * Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

Tryk OK

Rename 
Oximo io
 Yes OK
 No C

2 3
1
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Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse 
 OK

ikke OK  trin 6OK  trin 7

2 s

eller

...nedre endestilling Produktet kører opadHold trykket ind 
indtil...

Bekræft, tryk for kort bevægelse  OK

StopJustering af nedre 
endestilling; tryk 

kortvarigt på samme 
tid

1 s

7  Indstil en fast nedre endestilling

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.
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Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

8  Programmering 

9  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 10

10  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen
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Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Manuel justering - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen
(230V ) ...kort bevægelse

Tryk på samme 
tid indtil...

1 s

2  Kontrollér rotationsretningen

Tryk kortvarigt ikke OK trin 3OK  trin 4

eller

4  Justering af øvre endestilling

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK

2 s

eller

...øvre endestilling produktet kører 
nedad

Hold trykket ind 
indtil...

Justering til nedre stilling

Stop lige før nedre 
endestilling

Justering af øvre 
endestilling; tryk 

kortvarigt på samme 
tid

1 s

Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io
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7  Programmer en styring

5  Justering af nedre endestilling

1 s

2 s

6  Bekræft indstillinger

Bekræft, 
tryk indtil...

Stop

...kort bevægelse
 OK

Justering af nedre endestilling, tryk 
kortvarigt på samme tid

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io
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Indstilling af Oximo io motor
Ox

im
o 

io Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W) 30)
Manuel justering - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tilslut motoren til strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Oximo io
Oximo io 
Oximo io

Zapping 
All
Oximo io
Oximo io
Oximo io

Name motor
Name motor
Oximo io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 * Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

Tryk OK

Rename 
Oximo io
 Yes OK
 No C

2 3
1
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Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED 
bevægelse

1

4  Tag kontrol over motoren

5  Kontrollér rotationsretningen

Set Motor 
Carry out 
motor set.

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK

ikke OK  trin 6OK  trin 7

2 s

eller

7  Justering af øvre endestilling

eller

...øvre endestilling produktet kører 
nedad

Hold trykket ind 
indtil...

Justering til nedre stilling

Stop lige før nedre 
endestilling

Justering af øvre 
endestilling; tryk 

kortvarigt på samme 
tid

1 s
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Indstilling af Oximo io motor

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

10  Programmering

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

11  Indstil den næste motor  Gå tilbage til trin 3

12  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

8  Justering af nedre endestilling

1 s

2 s

9  Bekræft indstillinger

Bekræft, 
tryk indtil...

Stop

...kort bevægelse
 OK

Justering af nedre endestilling, tryk 
kortvarigt på samme tid

Ox
im

o 
io
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Skift rotationsretning med 1-vejs styring
Rotationsretningen kan også ændres bagefter uden tilbagestilling.
For at gøre dette køres rulleskodden omtrent til midten.

Tryk på samme tid 
indtil...

Tryk omgående 
(inden for 2 sek.) på 
STOP/MY-knappen 

indtil...

...kort bevægelse ...kort bevægelse  
 OK

Indstilling af Oximo io motor
Oxim

o io
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Ox
im

o 
S 

Au
to

 io

Indstilling af Oximo S Auto io

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til 
strømforsyningen (230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

Indstil endestoppene for motoren med 1-vejssender
BEMÆRK: Rulleskodde med Oximo S Auto io kan kun indstilles automatisk.

2  Kontrollér rotationsretningen

1 s

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Automatisk justering

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

Tryk på samme tid 
indtil...

Tryk indtil...

...kort bevægelse  OK 
 gå til trin 4

...kort bevægelse ...kort bevægelse   OK

ikke OK  gå til trin 3OK  gå til trin 4

2 s

1 s

eller
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Oxim
o S Auto io

Indstilling af Oximo S Auto io

5  Programmer en styring

Kort bevægelse  OK

Bemærk:
Med fuldautomatisk justering med en 1-vejs styring, send 4x helt op og ned efter at du har trykket på 
programmeringsknappen!

Efter disse 4 cyklusser vil motoren stoppe med lavere kraft i endestoppene.

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Ox
im

o 
Sh

or
t i

o Indstil endestop for motoren med en Telis Composio io gruppestyring (2W 
sender) BEMÆRK: Rulleskodde med Oximo S Auto io kan kun indstilles automatisk

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Oximo S io
Oximo S io
Oximo S io

Zapping 
All
Oximo S io 1
Oximo S io 2
Oximo S io 3

Rename 
Oximo S io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Oximo S io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

Indstilling af Oximo S Auto io

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

2 3
1
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Indstilling af Oximo S  io

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

5  Programmering

6  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 7

7  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Oxim
o io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstillingsmuligheder
Maestria+ 50 io motor er egnet til alle typer af solafskærmninger. Det indebærer at der findes 
forskellige indstillingsalternativer, afhængig af type solafskærmning og dennes design.

1.  Fuldautomatisk indstilling 
Egner sig kun til vindsikre afskærmninger med en zipper, og med tilstrækkelig tung nedre stang og rigtigt system 
på toppen så at den nedre stang ikke blokerer i solafskærmningens kassette (= E3 i håndbogen)

2.  Manuel indstilling af nedre endestop og automatisk justering af øvre endestilling: kassettesolafskærmning (= E2 i 
håndbogen)

3.  Manuel indstilling af begge endestop 
 
Egnet til hver type afskærmning (= E1 i håndbogen)

4. Automatisk indstilling af vindsikker solafskærmning med automatiske låse (= E4 i håndbogen)

5. Manuel indstilling af vindsikker solafskærmning med automatiske låse (= E5 i håndbogen)

Tilgængeligt udstyr

Øvre stopper Automatiske låse i nedre endestilling Tung nedre 
stang

Trin som skal 
følges

Ingen Manuelt Automatisk

v v - - v Se side 68

v v v - - Se side 76

- v v - - Se side 84

v - - v - Se side 92

- - - v - Se side 101

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstillinger: motor indstillet af producenten men ingen styring 
programmeret på den
Tilføj en lokal styring (1W)

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

Forbind kun 1 

motor til strøm-

forsyningen på 

samme tid

1 s

3  Programmer senderen på motoren

...kort bevægelse
 OK

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

M
aestris+ 50 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

Indstillinger: motor er indstillet af producenten
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en Telis composio io (2W)

1  Tilslut strømforsyningen

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 

All (3)
Maestria io
Maestria io
Maestria io

Zapping 
All
Maestria io 1
Maestria io 2
Maestria io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

eller

**

3  Vælg motor og omdøb

 **  Justeret, intet programmeret, hurtig op og ned bevægelse

2

2

3

3

1

1

1

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

1

4  Tag kontrol over motoren

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

7  Alle motorer programmeret?

5  Programmering

6  Programmering af næste motor

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt på 
programmering-

sknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

M
aestris+ 50 io

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstillinger: motor er indstillet af producenten
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en Easy Sun io (2W)

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

Lysdioden blinker ca.30 
s - 1 min

Lysdioden lyser 
kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2

2

3

3

1

1

1

1

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

6  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

4  Programmering

5  Programmering af næste motor

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

M
aestris+ 50 io
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Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) 

Modus 1: Automatisk modus til en vindsikker solafskærmning med tilstrækkelig tung nedre 
stang. Tjek først om solafskærmningen passer til automatisk indstilling. Spørg producenten hvis 
nødvendigt.

1  Tag kontrol over motoren

2  Kontrollér rotationsretningen

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Aktiver automatisk modus

Forbind kun 1 motor til 
strømforsyningen (230V )

Kort bevægelseTryk samtidig

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

Tryk kortvarigt

...kort bevægelse  OK 
 trin 4

Kort bevægelse

ikke OK trin 3OK  trin 4

2 s

2 s

eller

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io
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Motor stopper ud over den indstillede stilling.
Motoren går lidt tilbage og går derefter til 

foreslået endestilling.

Tryk på ned-
knappen > 3 sek.

Produktet går nedad

5  Programmering af nedre endestilling

3 s

Indstilling af Maestria+ 50 io

6  Bekræft endestoppene

7  Programmer en sender

Tryk indtil... ...kort bevægelse

2 s

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 

endestoppene

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Under de første 4 cyklusser vil den nedre stang berøre kassetten og så gå lidt tilbage.
Derefter vil den nedre stang stoppe før berøring af kassetten.

M
aestris+ 50 io



70

Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender)
Modus 1: Fuldautomatisk modus - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Maestria io
Maestria io
Maestria io

Zapping 
All
Maestria io 1
Maestria io 2
Maestria io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Aktiver automatisk modus

8  Programmering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

Tryk kortvarigt

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

Kort bevægelse

eller

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Motor stopper udover den indstillede stilling.
Motoren går lidt tilbage og går derefter til 

foreslået endestilling.

Tryk på ned-knappen 
> 3 sek.

Produktet går nedad

3 s



72

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

10  Programmering

11  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

12  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io 9  Programmering af nedre endestilling

Tryk indtil... ...kort bevægelse

2 s
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)
Modus 1: Fuldautomatisk modus - Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Lysdioden lyser 
kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1

1

2 3
1
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Indstilling af Maestria+ 50 io

2 3
1

4  Tag kontrol over motoren

5  Kontrollér rotationsretningen

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Aktiver automatisk modus

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

Tryk kortvarigt

Tryk på ned-
knappen > 3 sek.

...kort bevægelse  OK 
 trin 7

Kort bevægelse

Motor stopper udover den indstillede stilling.
Motoren går lidt tilbage og går derefter til 

foreslået endestilling.

ikke OK  trin 6

3 s

OK  trin 7

eller

8  Programmering af nedre endestilling

M
ae

st
ris

+ 
50

 io

Produktet går nedad
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Indstilling af Maestria+ 50 io
M

aestris+ 50 io

12  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

10  Programmering

11  Indstil den næste motor

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

8  Bekræft indstillingerne

Tryk indtil... ...kort bevægelse
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -  
Modus 2: Indstil en fast nedre endestop og en automatisk øvre endestop (kassettesolafskærmning).  

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme 
tid indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

Tryk kortvarigt ikke OK trin 3OK  trin 4

eller

4  Justering af nedre endestilling

Tryk <2 sek., produktet kører 
ned i trin.

Produktet stopper ved frigørelse

Tryk >2 sek., produktet kører 
ned automatisk.

STOP ved nedre 
endestilling

eller

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk indtil... ...kort bevægelse   OK 
 trin 4

2 s

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

6  Bekræft indstillingerne

7  Programmer en styring

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 

endestoppene

5  Justering af nedre endestop (forts.)

Juster hvis påkrævet Tryk kortvarigt 
på samme tid

Stop mod endestop 
i styreskinnen

eller

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -
Modus 2: Halvautomatisk modus (kassettesolafskærmning) - Motor er IKKE indstillet af producenten

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Maestria io
Maestria io
Maestria io

Zapping 
All
Maestria io 1
Maestria io 2
Maestria io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1
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5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Justering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Tryk <2 sek., produktet kører ned i trin.
Produktet stopper ved frigørelse

Tryk >2 sek., produktet kører 
ned automatisk.

STOP ved nedre 
endestilling

eller

8  Justering af nedre endestop (forts.)

Juster hvis påkrævet Tryk kortvarigt 
på samme tid

Stop mod endestop 
i styreskinnen

eller

M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io
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9  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

10  Programmering

11  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

12  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)
Modus 2: Halvautomatisk modus (kassettesolafskærmning) - Motor er IKKE indstillet af 
producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1

1

M
aestris+ 50 io

2 3
1
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Indstilling af Maestria+ 50 io

2 3
1

4  Tag kontrol over motoren

5  Kontrollér rotationsretningen

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK 
 trin 7

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

eller

M
ae

st
ris

+ 
50

 io

7  Justering af nedre endestilling

Tryk <2 sek., produktet kører ned i trin.
Produktet stopper ved frigørelse

Tryk >2 sek., produktet kører 
ned automatisk.

STOP ved nedre 
endestilling

eller

8  Justering af nedre endestop (forts.)

Juster hvis påkrævet Tryk kortvarigt 
på samme tid

Stop mod endestop 
i styreskinnen

eller
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Indstilling af Maestria+ 50 io

9  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

12  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

10  Programmering

11  Indstil den næste motor

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

M
aestris+ 50 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender)
Modus 3: Manuel modus - Motoren er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen 
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

5  Justering af øvre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Tryk indtil...

ikke OK trin 3OK  trin 4

Produktet kører 
nedad

...kort bevægelse   OK 
 trin 4

eller

2 s

Stop ved nedre 
endestilling

Juster hvis påkrævet

eller

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

6  Justering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Motoren stopper 
sig selv  OK

Produktet kører 
opad

7  Bekræft indstillingerne

8  Programmer en sender

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 

endestoppene

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

M
aestris+ 50 io
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Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -
Modus 3: Manuel modus - Motoren er IKKE indstillet af producenten

Indstilling af Maestria+ 50 io

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Maestria io
Maestria io
Maestria io

Zapping 
All
Maestria io 1
Maestria io 2
Maestria io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

M
ae

st
ris

+ 
50

 io

2 3
1
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5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

8  Justering af øvre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Produktet kører 
nedad

Stop ved nedre 
endestilling

Juster hvis påkrævet

eller

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

aestris+ 50 io
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9  Justering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Motoren stopper 
sig selv  OK

Produktet kører 
opad

10  Bekræft endestoppene

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

11  Programmering

12  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

13  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)
Modus 3: Manuel modus - Motoren er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1

1

M
aestris+ 50 io

2 3
1
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Indstilling af Maestria+ 50 io

2 3
1

4  Tag kontrol over motoren

5  Kontrollér rotationsretningen

SET blinkerTryk samtidig

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Kort OP og NED bevægelse

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse   
OK  trin 7

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

eller

7  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

8  Justering af øvre endestilling

Stop ved nedre 
endestilling

Juster hvis påkrævetProduktet kører 
nedad

eller

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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9  Justering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Motoren stopper 
sig selv  OK

Produktet kører 
opad

10  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

13  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

11  Programmering

12  Indstil den næste motor
Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Modus 4: Halvautomatisk modus (kassettesolafskærmning) til vindsikker solafskærmning med 
automatiske låse. Motoren er IKKE indstillet af producenten.

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til 
strømforsyningen (230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Aktiver modus for automatiske låse

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK trin 3OK  trin 4

...kort bevægelse   OK 
 trin 4

eller

2 s

5 s
eller

Anbring solafskærmningen i midten Tryk 5 sek. på samme 
tid

Produktet foretager 
en lille bevægelse, 

hold indtil...

...produktet foretager 
en stor bevægelse.

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

5  Indstil stillingerne P1 og P2

P1
P2

P1

Hold ned-knappen 
inde.

Solafskærmningen 
ruller ned

Ved P1 trykkes der på 
stop-knappen.

P1 = indgangens 
automatiske låsesystem

7  Bekræft indstillingerne

8  Programmer en sender

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

6

P2
P1

Tryk på MY-
knappen på 
samme tid.

Tryk på ned-
knappen

Stop solafskærmningen ved 
stilling P2

P2 = udgang automatisk 
låsesystem

Solafskærmningen ruller ned

P2

Solafskærmningen 
stoppes 
i låsen

...kort bevægelse
 OK

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Kontrollér 
indstillingerne af 

endestoppene
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -
Modus 4: Halvautomatisk modus (kassettesolafskærmning) - Motor er IKKE indstillet af 
producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Maestria io
Maestria io
Maestria io

Zapping 
All
Maestria io 1
Maestria io 2
Maestria io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Justeret, intet programmeret, hurtig OP og NED bevægelse

M
ae

st
ris

+ 
50

 io

2 3
1
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Indstilling af Maestria+ 50 io

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

2 s

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

7  Aktiver modus for automatiske låse

5 s
eller

Anbring solafskærmningen i midten Tryk 5 sek. på samme 
tid

Produktet foretager en lille 
bevægelse, hold indtil...

...produktet foretager 
en stor bevægelse.

8  Indstil stillingerne P1 og P2 

P1
P2

P1

Hold ned-knappen 
inde.

Solafskærmningen 
ruller ned

Ved P1 trykkes der på 
stop-knappen.

P1 = indgangens 
automatiske låsesystem

M
aestris+ 50 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io

10  Bekræft indstillingerne

Tryk indtil... ...kort bevægelse

2 s

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

11  Programmering

12  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

13  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

M
ae

st
ris

+ 
50

 io

9

P2
P1

Tryk på MY-
knappen på 
samme tid.

Tryk på ned-
knappen

Stop 
solafskærmningen 

ved stilling P2
P2 = udgang 
automatisk 
låsesystem

Solafskærmningen ruller ned

P2

Solafskærmningen 
stoppes 
i låsen
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Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)
Modus 4: Halvautomatisk justering for en vindsikker solafskærmning med automatiske låse 
(kassettesolafskærmning) - Motoren er IKKE indstillet af producenten

M
aestris+ 50 io

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1 1

2 3
1

4  Tag kontrol over motoren

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

2 3
1
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5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse   
OK  trin 7

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

eller

7  Aktiver modus for automatiske låse

5 s
eller

Anbring solafskærmningen i midten Tryk 5 sek. på samme 
tid

Produktet foretager 
en lille bevægelse, 

hold indtil...

...produktet foretager 
en stor bevægelse.

8  Indstil stillingerne P1 og P2

Hold ned-knappen inde.

P1
P2

P1

Solafskærmningen 
ruller ned

Ved P1 trykkes der på 
stop-knappen.

P1 = indgangens 
automatiske låsesystem

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io
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9

P2
P1

Tryk på MY-
knappen på 
samme tid.

Tryk på ned-
knappen

Solafskærmningen ruller nedSolafskærmningen 
stoppes 
i låsen

10  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Stop solafskærmningen ved 
stilling P2

P2 = udgang automatisk 
låsesystem

P2

11  Programmering

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

aestris+ 50 io
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Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io

13  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

12  Indstil den næste motor
Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Modus 5: Manuel modus til vindsikker solafskærmning med automatiske låse
Motoren er IKKE indstillet af producenten.

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen 
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Aktiver modus for automatiske låse

Tryk indtil... ...kort bevægelse   OK 
 trin 4

2 s

2  Kontrollér rotationsretningen

Tryk kortvarigt ikke OK trin 3OK  trin 4

eller

5 s
eller

Anbring solafskærmningen i midten Tryk 5 sek. på 
samme tid

Produktet foretager 
en lille bevægelse, 

hold indtil...

...produktet foretager 
en stor bevægelse.
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Indstilling af Maestria+ 50 io

5  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

6  Bekræft øvre endestilling

Tryk på op-knappen Tryk på stop når produktet er i øvre stilling.

Solafskærmningen
ruller ned

Tryk indtil...

7  Indstil stillingerne P1 og P2

8

P2
P1

P1

Tryk på MY-
knappen på 
samme tid.

Tryk på ned-
knappen

Stop solafskærmningen ved 
stilling P2

P2 = udgang automatisk 
låsesystem

Solafskærmningen ruller ned

Ved P1 trykkes der på 
stop-knappen.

P1 = indgangens 
automatiske låsesystem

P2

Solafskærmningen 
stoppes 
i låsen

9  Bekræft indstillingerne

Tryk indtil... ...kort bevægelse

2 s

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

10  Programmer en sender

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 

endestoppene

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender)
Modus 5: Manuel modus til vindsikker solafskærmning med automatiske låse -
Motoren er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Maestria io
Maestria io
Maestria io

Zapping 
All
Maestria io 1
Maestria io 2
Maestria io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
Indstilling af Maestria+ 50 io

2 3
1
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Aktiver modus for automatiske låse

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

2 s

4  Tag kontrol over motoren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

5 s
eller

Anbring solafskærmningen i midten Tryk 5 sek. på samme 
tid

Produktet foretager 
en lille bevægelse, 

hold indtil...

...produktet foretager 
en stor bevægelse.

8  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

Tryk på op-knappen Tryk på stop når produktet er i øvre 
stilling.
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Indstilling af Maestria+ 50 io

9  Bekræft øvre endestilling

10  Indstil stillingerne P1 og P2

11

12  Bekræft indstillingerne

Solafskærmningen 
ruller ned

Tryk indtil...

P1

Ved P1 trykkes der på 
stop-knappen.

P1 = indgangens 
automatiske låsesystem

P2
P1

Tryk på MY-
knappen på 
samme tid.

Tryk på ned-
knappen

Stop solafskærmningen ved 
stilling P2

P2 = udgang automatisk 
låsesystem

Solafskærmningen ruller ned

P2

Solafskærmningen 
stoppes 
i låsen

Tryk indtil... ...kort bevægelse

2 s

M
ae

st
ris

+ 
50

 io
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

13  Programmering

14  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 15

15  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen
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Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io

1  Tilslut strømforsyningen

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)
Modus 5: Manuel modus til vindsikker solafskærmning med automatiske låse
Motoren er IKKE indstillet af producenten

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2 3
1

1

1

2 3
1
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M
aestris+ 50 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

2 3
1

4  Tag kontrol over motoren

5  Kontrollér rotationsretningen

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse   
OK  trin 7

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

eller

7  Aktiver modus for automatiske låse

5 s
eller

Anbring solafskærmningen i midten Tryk 5 sek. på samme 
tid

Produktet foretager 
en lille bevægelse, 

hold indtil...

...produktet foretager 
en stor bevægelse.

8  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

Tryk på op-knappen Tryk på stop når produktet er i øvre 
stilling.
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9  Bekræft øvre endestilling

10  Indstil stillingerne P1 og P2

Tryk på samme tid 
indtil...

Tryk indtil...

Solafskærmningen 
ruller ned

11

12  Bekræft indstillingerne

P1

Ved P1 trykkes der på 
stop-knappen.

P1 = indgangens 
automatiske låsesystem

P2
P1

Tryk på MY-
knappen på 
samme tid.

Tryk på ned-
knappen

Stop solafskærmningen ved 
stilling P2

P2 = udgang automatisk 
låsesystem

Solafskærmningen ruller ned

P2

Solafskærmningen 
bliver stoppet i låsen

...kort bevægelse

2 s

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

ae
st

ris
+ 

50
 io
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15  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

13  Programmering

14  Indstil den næste motor
Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 15

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstilling af Maestria+ 50 io
M

aestris+ 50 io
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M
ae

st
ris

+ 
50

 io

Indstilling af Maestria+ 50 io

Tilbage-frigørelsesfunktion, aktivering – deaktivering
Denne funktion er frakoblet som standard

Tryk på knappen Tryk på MY- og ned-
knappen på samme 

tid indtil...

send 
solafskærmningen 
til øvre endestilling

...kort bevægelse

n  Hvis applikationen var frakoblet, tilkobles den 

n  Hvis applikationen var tilkoblet, frakobles den
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Sunea io

Indstilling af Sunea io

Modus: motor indstillet af producenten men ingen styring programmeret 
på den
Tilføj en lokal styring (1W)

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt på  
OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

Sæt kun strøm på 

1 solafskærmning 

samtidig

1 s

3  Programmer senderen på motoren

...kort bevægelse
 OK

Kort OP og NED 
bevægelse

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Indstilling af Sunea io
Su

ne
a 

io Modus: motor indstillet af producenten men ingen styring programmeret
Tilføj en gruppestyring (Telis Composio io)

1  Tag kontrol over motoren

Tilslut alle motorer til strømforsyningen Kort OP og NED bevægelse

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)
Sunea io
Sunea io
Sunea io

Zapping 
All
Sunea io 1
Sunea io 2
Sunea io 3

Rename 
Maestria io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Maestria io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Justeret, intet programmeret, hurtig OP og NED bevægelse

2 3
1

1

2
1

3
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Sunea io

Indstilling af Sunea io

4  Tag kontrol over motoren

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Kort op og ned 
bevægelse  OK

5  Programmering

6  Programmer den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7

7  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

1

1
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Indstilling af Sunea io
Su

ne
a 

io Motor indstillet af producenten men ingen styring programmeret
Tilføj en gruppestyring (Easy Sun io)

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

Kort OP og NED bevægelse

2 3
1

1

1

2
1

3
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Sunea io

Indstilling af Sunea io

4  Tag kontrol over motoren

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

7  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

5  Programmering

6  Programmer den næste motor

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7

Kort op og ned 
bevægelse  OK

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

2 3
1

1
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Indstilling af Sunea io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -  
(Kassettemarkise) Automatisk indstilling af øvre endestop og manuel indstilling af nedre endestop - 
Motoren er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen  
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK 
 trin 4

ikke OK trin 3

2 s

OK  trin 4

eller

4  Justering af nedre endestilling

Tryk <2 sek., produktet kører ned i 
trin. Produktet stopper ved frigørelse

Tryk >2 sek., produktet kører 
ned automatisk.

STOP ved 
nedre stilling

eller

Su
ne

a 
io
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Sunea io

Indstilling af Sunea io

5  Justering af nedre endestop (forts.)

7  Programmer en styring

Juster hvis påkrævet Tryk kortvarigt på 
samme tid

Stop mod endestop i 
styreskinnen

eller

Kort bevægelse  OK

Kontrollér indstillingerne af 
endestoppene

6  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Indstilling af Sunea io

Indstil endestop med en gruppestyring (Telis composio io)
(Kassettemarkise) Automatisk indstilling af øvre endestop og manuel indstilling af nedre endestop - 
Motoren er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Su
ne

a 
io

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Sunea io
Sunea io
Sunea io

Zapping 
All
Sunea io 1
Sunea io 2
Sunea io 3

Rename 
Sunea io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Sunea io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

32
1

eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

1

2
1

3
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5  Kontrollér rotationsretningen

4  Tag kontrol over motoren

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK 
 trin 7

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

eller

7  Justering af nedre endestilling

Tryk <2 sek., produktet kører ned i 
trin. Produktet stopper ved frigørelse

Tryk >2 sek., produktet kører 
ned automatisk.

STOP ved nedre 
endestilling

eller

8  Justering af nedre endestop (forts.)

Juster hvis påkrævet Tryk kortvarigt på 
samme tid

Stop mod endestop i 
styreskinnen

eller

1
0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Sunea io

Indstilling af Sunea io
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Indstilling af Sunea io

10  Programmering

9  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

11  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

12  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Su
ne

a 
io
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Indstilling af Sunea io

Indstil endestop med en gruppestyring (Easy Sun io)
(Kassettemarkise) Automatisk indstilling af øvre endestop og manuel indstilling af nedre endestop - 
Motoren er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1

1

Sunea io

2
1

3
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Indstilling af Sunea io

2 3
1

4  Tag kontrol over motoren

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Justering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

2 s

8  Justering af nedre endestilling

Juster hvis påkrævet Tryk kortvarigt på 
samme tid

Stop mod endestop i 
styreskinnen

eller

Tryk <2 sek., produktet kører ned i trin. 
Produktet stopper ved frigørelse

Tryk >2 sek., produktet kører 
ned automatisk.

STOP ved nedre 
endestilling

eller

Su
ne

a 
io
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Indstilling af Sunea io

11  Indstil den næste motor

12  Forlad AutoScan modus

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 12

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

10  Programmering

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

9  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Sunea io
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Indstilling af Sunea io

Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Standard solafskærmning, f.eks. faldarmsmarkise, kurvmarkise)
Manuel justering af endestop Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til 
strømforsyningen (230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

Tryk kortvarigt ikke OK trin 3OK  trin 4

eller

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk indtil... ...kort bevægelse   OK 
 trin 4

2 s

4  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

5  Justering af øvre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Stop ved nedre 
endestilling

Juster hvis påkrævetProduktet kører 
nedad

eller

Su
ne

a 
io
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Sunea io
Indstilling af Sunea io

6  Justering af nedre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Motoren stopper 
sig selv  OK

Produktet kører 
opad

7  Bekræft indstillingerne

8  Programmer en sender

...kort bevægelseTryk indtil...

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 

endestoppene

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Su
ne

a 
io

Indstilling af Sunea io

Indstil endestop med en gruppestyring (Telis composio io)
Standard solafskærmning, f.eks. faldarmsmarkise, kurvmarkise)
Manuel justering af endestop Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Sunea io
Sunea io
Sunea io

Zapping 
All
Sunea io 1
Sunea io 2
Sunea io 3

Rename 
Sunea io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Sunea io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2 3
1

eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

1

2
1

3
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Sunea io

Indstilling af Sunea io

4  Tag kontrol over motoren

1
0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt indtil...

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

...kort bevægelse  OK
 trin 7

eller

7  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

8  Justering af øvre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Produktet kører 
nedad

Stop ved nedre 
endestilling

Juster hvis påkrævet

eller
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Indstilling af Sunea io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

11  Programmering

12  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

2 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

13  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

9  Justering af nedre endestilling

10  Bekræft indstillingerne

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Tryk indtil...

Produktet kører 
opad

...kort bevægelse

Motoren stopper 
sig selv
 OK

Su
ne

a 
io
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Indstilling af Sunea io

Indstil endestop med en gruppestyring (Easy Sun io)
Standard solafskærmning, f.eks. faldarmsmarkise, kurvmarkise)
Manuel justering af endestop Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Udfør en ekstern AutoScan

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1

1

Sunea io

2
1

3
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4  Tag kontrol over motoren

1
0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt indtil...

ikke OK  trin 6

2 s

OK  trin 7

...kort bevægelse  OK
 trin 7

eller

7  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

8  Justering af øvre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Produktet kører 
nedad

Stop ved nedre 
endestilling

Juster hvis påkrævet

eller

Indstilling af Sunea io
Su

ne
a 

io
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Indstilling af Sunea io
Sunea io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

11  Programmering

12  Indstil den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

2 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

13  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

9  Justering af nedre endestilling

10  Bekræft indstillingerne

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Tryk indtil...

Produktet kører 
opad

...kort bevægelse

Motoren stopper 
sig selv
 OK
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Sunea io

Øge eller reducere lukkekraften
Motorerne leveres som standard ved niveau 2 = midterste niveau

1

2

3  Juster lukkekraften

4  Bekræft lukkekraft

Øge eller reducere lukkekraften: procedure

Justering af lukkekraften
 
Kontakt producenten af markisen inden du øger eller reducerer lukkekraften.

Reducering af lukkekraften til niveau 1 eller øgning til niveau 3 kan kun udføres efter: 
n Bekræftelse af endestoppene ved at trykke på stopknappen i 2 sek. 
n Under de første 4 cyklusser efter programmering af den første sender 
n Under de første 4 cyklusser efter en enkel strømafbrydelse

eller

eller

Åbn solafskærmningen til...

Tryk på STOP-knappen indtil...

...midten

0.5 s

2 s

>2 s

Tryk kortvarigt på OP og 
STOP på samme tid og 

omgående...

Tryk kortvarigt 
på NED inden for 

10 sek.

Tryk kortvarigt på OP 
inden for 10 sek.

Kort bevægelse

Kort bevægelse

Kort bevægelse

... tryk OP og 
STOP igen 

indtil...

...kort bevægelse

For at ændre lukkekraften, udfør trin 

3 inden for 10 sekunder

Du ønsker en la-

vere lukkekraft 

(niveau 1)

Du ønsker en 

højere luk-

kekraft (niveau 

3)

Højere eller lavere lukkekraft bekræftes

Su
ne

a 
io
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Sunea io

Kontrol efter justering af niveau

Kontrollér niveauet på lukkekraften
Motorerne leveres som standard ved niveau 2 = midterste niveau

Tilbage-frigørelsesfunktion, aktivering – deaktivering
Denne funktion er frakoblet som standard.

eller

Tryk kortvarigt inden 
for 10 sek.

Tryk kortvarigt på OP 
inden for 10 sek.

Send markisen op til øvre 
endestilling

Tryk på STOP- og NED-
knapperne på samme 

tid indtil...

...kort bevægelse

Kort bevægelse
 lukkekraften er på 

niveau 2

Kort bevægelse
 lukkekraften er på 

niveau 2

Dobbelt bevægelse med pause på 
cirka 1,5 sek.  lukkekraften er 

på niveau 1

Dobbelt bevægelse med pause på 
cirka 1,5 sek.  lukkekraften er 

på niveau 3

Gentag trin 1 og 2, derefter 1 af de følgende trin (som i trin 3)

eller

eller

n Hvis applikationen var frakoblet, tilkobles den 
n Hvis applikationen var tilkoblet, frakobles den

Sunea io



136

Su
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io

Sunea io

Arbejde med tilbageimpuls-funktion

1  Indstilling af tilbageimpuls-funktionen

2  Sletning af tilbageimpuls-funktionen

...kort  
bevægelse

...kort 
bevægelse

Tryk på  
samme tid indtil...

Tryk på
 samme tid indtil...

Bekræft, tryk 
indtil...

Bekræft, tryk 
indtil...

...kort bevægelse 
 OK

...kort bevægelse 
 OK

5 s

5 s

2 s

2 s

Send produkt til nedre 
endestilling

Send produkt til nedre 
endestilling

Tilpas stramningen 
i stoffet

Tryk indtil motoren 
stopper

Bemærk:

Det at sætte motoren i fabriksindstilling sletter ikke tilbageimpuls-indstillingen.
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Sunilus (Screen) io

Modus: motor er indstillet af producenten. Men ingen styring er 
programmeret på den.
Tilføj en lokal styring (1W)

1  Tilslut strømforsyningen

2  Tag kontrol over motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen Kort OP og NED bevægelse

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort  
bevægelse

Sæt kun strøm på 

1 solafskærmning 

samtidig

1 s

3  Programmer senderen på motoren

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Indstilling af Sunilus (Screen) io



138

Su
ni

lu
s 

(S
cr

ee
n)

 io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

Modus: motor er indstillet af producenten.
Men ingen styring er programmeret på den.
Tilføj en gruppestyring (Telis Composio io)

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen Kort OP og NED bevægelse

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)
Sunilus io
Sunilus io
Sunilus io

Zapping 
All
Sunea io 1
Sunea io 2
Sunea io 3

Rename 
Sunea io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Sunea io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

2

2

3

3

1

1

1
eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Justeret, intet programmeret, hurtig OP og NED bevægelse
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Sunilus (Screen) io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

4  Tag kontrol over modtageren

10.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1

5  Programmering 

6  Programmer den næste motor

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7

7  Alle motorer programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen
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Indstilling af Sunilus (Screen) io

Modus: motor er indstillet af producenten.
Men ingen styring er programmeret på den. Tilføj en gruppestyring (Easy Sun io)

1  Tilslut strømforsyningen

Tilslut alle motorer til strømforsyningen

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1
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Sunilus (screen) io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

4  Tag kontrol over motoren

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

7  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

5  Programmering

6  Programmer den næste motor

Programmer en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at programmere  Gå til trin 7

Kort op og ned 
bevægelse  OK

1
Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

2 3
1

1



142

Su
ni

lu
s 

(S
cr

ee
n)

 io Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -
Standard solafskærmning, f.eks. faldarmsmarkise, kurvmarkise)
Manuel justering af endestop Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Forbind kun 1 motor til strømforsyningen 
(230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

2  Kontrollér rotationsretningen

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

4  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil... ...kort bevægelse  OK 
 trin 4

ikke OK trin 3

2 s

OK  trin 4

eller

Indstilling af Sunilus (Screen) io
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Sunilus (Screen) io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

5  Indstil den øvre endestilling

Juster hvis påkrævetStop ved nedre 
endestilling

Tryk kortvarigt 
på samme tid

Produktet går 
nedad

eller

6  Indstil den nedre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Motoren stopper 
sig selv  OK

Produktet kører 
opad

7  Bekræft indstillingerne

8  Programmer en sender

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 
endestoppene

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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 io Indstil endestop med en gruppestyring (Telis composio io)
Standard solafskærmning, f.eks. faldarmsmarkise, kurvmarkise)
Manuel justering af endestop Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

Indstilling af Sunilus (Screen) io

2  Start en ekstern AutoScan

0.5 s

2 s

Vælg påkrævet 
motor

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Bekræft valg og tryk 
på OK

Tryk OK

Tryk OKÆndr navn

Lysdiode tændt; 
betjening sender

Lysdioden lyser 
kortvarigt

Op og ned bevægelse

Op og ned 
bevægelse

Zapping 
All (3)

Sunilus io
Sunilus io
Sunilus io

Zapping 
All
Sunea io 1
Sunea io 2
Sunea io 3

Rename 
Sunilus io
 Yes OK
 No C

Name motor
Name motor
Sunilus io

Xx ABCDEFG

Selection 
confirmed

eller

*

3  Vælg motor og omdøb

 *  Intet justeret, intet programmeret, langsom op og ned bevægelse

2 3
1

1

2 3
1
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Sunilus (Screen) io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

2 s

4  Tag kontrol over motoren

0.5 s

Tryk kortvarigt på samme tid Kort OP og NED bevægelse

Set Motor 
Carry out 
motor set.

8  Indstil den øvre endestilling

Juster hvis påkrævetStop ved nedre 
endestilling

Tryk kortvarigt 
på samme tid

Produktet går 
nedad

eller

1
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Indstilling af Sunilus (Screen) io

9  Indstil den nedre endestilling

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Motoren stopper 
sig selv  OK

Produktet kører 
opad

10  Bekræft indstillingerne

...kort bevægelseTryk indtil...

2 s

12  Indstil den næste motor
Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

13  Alle motorer er indstillet og programmeret?

Hovedskærmen 
vises

Menu

< Floor >

Tryk kortvarigt på 
C-knappen

Kort op og ned 
bevægelse  OK

11  Programmering

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Telis 
Composio io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Telis Composio io 

lægges ind i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Su
ni
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1
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Lysdioden blinker ca. 
30 s - 1 min

Lysdioden 
lyser 

kortvarigt

og

Lysdiode tændt

Sunilus (Screen) io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

Indstil endestop med en gruppestyring (Easy Sun io)
Standard solafskærmning, f.eks. faldarmsmarkise, kurvmarkise)
Manuel justering af endestop Motor er IKKE indstillet af producenten

1  Tag kontrol over motoren

Alle motorer tilsluttet på samme tid til 
strømforsyningen (230V )

2  Udfør en ekstern AutoScan

3  Vælg produkt

Tryk samtidig

Vælg produkt

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

Kort OP og NED bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

1

2 3
1

1

1

2 3
1
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Indstilling af Sunilus (Screen) io
Su
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 io 4  Tag kontrol over motoren

SET blinkerTryk samtidig Kort OP og NED bevægelse

5  Kontrollér rotationsretningen

6  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

7  Sæt slutproduktet i den højeste stilling

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

ikke OK  trin 6OK  trin 7

...kort bevægelse   OK 
 trin 7

eller

2 s

8  Indstil den øvre endestilling

Juster hvis påkrævetStop ved nedre 
endestilling

Tryk kortvarigt 
på samme tid

Produktet går 
nedad

eller

2 3
1
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Sunilus (Screen) io

Indstilling af Sunilus (Screen) io

13  Forlad AutoScan modus

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

11  Programmering

9  Indstil den nedre endestilling

10  Bekræft indstillingerne

12  Indstil den næste motor

Indstil en anden scannet motor  Gå tilbage til trin 3

Ikke flere scannede motorer at indstille  Gå til trin 13

Kort op og ned 
bevægelse  OK

...kort bevægelse

Connection 
procedure 
successful

Tryk kortvarigt 
på programme-
ringsknappen

Motorens adresse er gemt i Easy 
Sun io.

Nøglen (sikkerhedsnøglen) 
 til Easy Sun io lægges ind 

i motoren.

0.5 s

Lysdiode lyser 
vedvarende

Tryk kortvarigt 
på samme tid

Tryk indtil...

Produktet kører opad Motoren stopper sig selv
 OK

2 s

1
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Sluk altid først for 
strømforsyningen!

J4
 io J4 io: tilkoblinger

Denne motor må ikke kobles til en isolationstransformator.

Kun J4 io-pladen skal levere strøm til denne J4 io-motor.

Sammenkobl motoren og pladen som 
beskrevet nedenfor.

M M M

M

Neutral leder
(Blå)

Fase
(Sort)

Jord (gul/grøn)

Fase

Fase Motor

Sort (2)
Nul

Nul

Blå (1)
Jord

Jord

Gul/grøn

Indstilling af J4 io motor
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J4 io

Indstilling af J4 io motor

Modus: motor indstillet af producenten men ingen styring programmeret 
på den
Tilføj en lokal styring (1W)

1  Tilkobl styringen og strømmen

2  Tag kontrol over motoren

Tilslut 1 motor til strømforsyningen

Tryk kortvarigt 
på OP- og NED-

knapperne indtil...

...kort bevægelse

Kort bevægelse

Forbind kun 1 

motor til strøm-

forsyningen på 

samme tid

1 s

3  Programmer styringen på motoren

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

<1 s
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Indstilling af J4 io motor

1  Tag kontrol over motoren

Grundlæggende justering og programmering af en ikke justeret motor på 
installationsstedet
Kontrollér om motoren er monteret i persiennen når den er i nedre stilling med lukkede lameller.

Forbind kun 1 motor til 
strømforsyningen (230V )

...kort bevægelseTryk på samme tid 
indtil...

3  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

2  Ændr rotationsretningen hvis påkrævet

Tryk kortvarigt

Tryk indtil...

Tryk på OP-knappen 
i 3 sek.

...kort bevægelse  OK 
 trin 4

Solafskærmningen 
kører opad

Solafskærmningen 
stopper mod 
nødstoppet

Solafskærmningen 
er ved den nedre 

endestilling

ikke OK trin 3

2 s

3 s

OK  trin 4

eller

J4
 io

4  Justere øvre og nedre endestop på en J4 io-motor

Endestillingerne er justeret
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J4 io

Indstilling af J4 io motor

1  Send produktet nedad

Send produktet til dets nedre endestilling

Indstilling af lamelvinklen

eller eller

2  Aktiver indstillingsmodus

Tryk kortvarigt på 
MY-knappen

Kort op og ned 
bevægelse.

...kort op og ned 
bevægelse.

Tryk på begge 
knapper indtil...

3  Indstilling af lamelvinklen.

...påkrævet 
lamelvinkel er opnået.

Korte tryk på Op-
knappen indtil...

Tryk på samme tid 
indtil...

...kort bevægelse

5 s

4  Programmering af en styring

Kort bevægelse  OK

Kontrollér 
indstillingerne af 
endestoppene

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

<1 s
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J4
 io 1  Tilpasning af øvre endestop med lokal styring (1W)

Anbring solafskærmningen i midten Tryk på OP og NED på 
samme tid indtil...

Tryk på op-
knappen

...kort bevægelse

Stop motoren ved ønsket øvre endestop 
ved at trykke på MY-knappen.

Tryk på NED-knappen for at bekræfte 
endestillingen.

Produktet starter, 
stopper og starter igen 

opad.

2 s

eller 5 s 3 s

2  Tilpasning af nedre endestop med lokal styring (1W)

Hvis OP-knappen trykkes længere end 3 
sek., bliver persiennen stående åben indtil 

den stoppes med MY-knappen eller går mod 
nødstoppet

Anbring solafskærmningen i midten Tryk på OP og NED på 
samme tid indtil...

Tryk på NED-knappen...kort bevægelse

Stop motoren ved den nedre endestop ved 
at trykke på MY-knappen.

Tryk på OP-knappen for at 
bekræfte endestillingen.

Produktet starter, 
stopper og starter igen 

nedad.

eller 5 s 3 s

Justering af endestop med en J4 io motor
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Justering af endestop med en S&SO RS100 io motor

1  Slet motorindstillinger uden at slette senderne

Ingen endestop kan ændres separat med en S&SO RS100 io motor

Indstillingen af begge skal slettes, men senderne kan fortsat være programmeret på motoren.

2

3  Indstil motoren igen

Anbring rulleskodden 
halvvejs

Tryk på OP-, STOP- 
og NED-knapperne 

på samme tid indtil...

Tryk på OP- og NED-
knapperne > 5 sek. på 

samme tid indtil...

...kort 
bevægelse

...kort 
bevægelse

Indstillinger (endestop og rotationsretning) er slettet.

Alle senderne er stadig programmeret på motoren.

Juster motoren igen.

Se side 11 for justeringstype

eller

>5 s

S&SO RS100 io
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Ændre endestop på andre io-motorer
Su
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 io Ændre en indstillet øvre endestop med en Situo 1 io

Ændre en indstillet nedre endestop med en Situo 1  io

...kort bevægelse

...kort bevægelse 
 OK

Send produktet til den øvre 
endestilling

Tryk på samme tid 
indtil...

Justering af øvre endestilling

Vælg ny nedre endestilling

Tryk indtil...

2 s

5 s eller

eller

...kort 
bevægelse

...kort bevægelse 
 OK

Send produktet til den 
nedre endestilling

Tryk på 
samme tid 

indtil...

Bekræft nedre 
endestilling, tryk 

indtil...

2 s

5 s



157

Sunea io, Sunea Screen io, Oxim
o io, M

aestria+ 50 io, Sunilus (Screen) io

Ændre endestop på andre io-motorer

Arbejde med midterstilling (MY-stilling)
Muligt med både 1- og 2-vejs styringer

2  Køre til en MY-stilling

1  Indstil eller juster MY-stilling

3  Slet en MY-stilling

Kør produktet til den ønskede 
stilling

Stop ved den ønskede stilling Tryk indtil kort bevægelse 
 OK

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt

Stop ved midterstilling

Stop ved midterstilling

5 s

MY-stilling

Tryk indtil kort bevægelse  OK,  
midterstilling slettet

5 s

MY-stilling

MY-stilling

MY-stilling

eller

eller
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Slet en io motor
Al

le
 Io

-h
om

ec
on

tro
l®

 m
ot

or
er

1  Slet indstillinger og sendere i motoren - muligt med alle io motorer
Åbn hukommelsen ved at afbryde strømforsyningen to gange

2

1  Slet motorindstillinger uden at slette senderne
- kun muligt med en RS100 io motor

2

Anbring rulleskodden 
halvvejs

Tryk på OP-, STOP- 
og NED-knapperne 

på samme tid indtil...

Tryk på OP- og NED-knapperne > 
5 sek. på samme tid indtil...

...kort bevægelse

...kort bevægelse

Indstillinger (endestop og rotationsretning) er slettet.

Alle senderne er stadig programmeret på motoren.

Juster motoren igen.

ELLER >5 s

Bevægelse på 5 sek. eller kort op og 
ned-bevægelse hvis applikationen var 

ved en endestilling

Strømført 
motor

 Strømført 
motor

Strømført
8 s

1. afbrydelse
2 s mini

2. afbrydelse
2 s mini

Udfør en dobbelt strømafbrydelse Udfør kun en dobbelt strømafbrydelse 

for den pågældende motor

Tryk på PROG-knappen > 7 sek. indtil... ...2 gange korte bevægelser
 OK

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av Situo

Alle indstillinger og sendere er 

slettet fra motorens hukommelse

Bemærk: Alle indstillinger (undtagen efterstrækning) stilles tilbage  
til fabriksindstillinger. Tilslut kun motoren, som skal tilbagestilles, til strømforsyningen. Brug ikke en 
sender med feedback (2-vejs betjening).

Bemærk sekvens og tider
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Alle Io-hom
econtrol® m

otorer

Tilføj en 1-vejs styring (Situo eller Smoove series)

Slet 1-vejs styring (Situo eller Smoove series)

Allerede programmeret 
1-vejs styring

1-vejs styring  
skal bibeholdes

1-vejs styring 
skal tilføjes

1-vejs styring 
skal slettes

...kort bevægelse  OK

...kort bevægelse  OK

...kort bevægelse  OK

...kort bevægelse  OK

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

3 s

<1 s

3 s

<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Bagsiden av 
Situo

Bagsiden av 
Situo

Bagsiden av 
Situo
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Erstatning af en mistet eller defekt 1-vejs enhed
(alle andre 1-vejs betjeningsenheder er slettet)

Strømført 
motor

 Strømført 
motor

Strømført
8 s

1. afbrydelse
2 s mini

2. afbrydelse
2 s mini

Udfør en dobbelt strømafbrydelse

...kort bevægelse  OK

Bevægelse på 5 sek. eller 
kort op og ned-bevægelse 

hvis applikationen var ved en 
endestilling

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Al
le

 Io
-h

om
ec

on
tro

l®
 m

ot
or

er
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Lighting Receiver io

Lighting Receiver io

2-vejs io modtager til skift mellem tænd og sluk for 230 V  applikationer med en sender.
Applikationer: 230 V  lyspærer, 230 V  halogenlamper, 12 V halogenlamper med passende 
transformer, (dam)-pumper. 

n Maks. 9 1-vejs io styringer 
n Maks. 500 W omstillingskapacitet

230 V

F.eks. Situo 1 io

Off

Tænd
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Lighting Receiver io
Li

gh
tin

g 
Re

ce
ive

r i
o Tekniske data

Højde

Bredde

Elektrisk tilkobling

Strømforsyning 230 V ~ / 50 Hz

Driftstemperatur -20 °C til + 60 °C

Kapslingsklasse IP 55

Mål Højde 44 mm. Bredde 92 mm. Dybde 28 mm.

PRI
Strømforsyning 230V

SEK
Forbruger

1 Jord Gul/grøn 1 Jord Gul/grøn

2 Neutral Blå 2 Neutral Blå

3 Fase Brun 3 Fase Brun

3
2
1

1
2

3
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Lighting Receiver io

Lighting Receiver io

Første brug med 1-vejs styring

1  Tilkobl strømmen

2  Tag kontrol over modtageren

Strøm tilkoblet

Tryk på samme tid 
indtil...

Lys tændt Lys slukket

➞

➞

...lys tændt... ...og slukket

...lys tændt... ...og slukket
  OK

➞

3  Programmer senderen

Tryk på PROG-knappen på  
1-vejs styringen for at programmere...

0.5 s0.5 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Li
gh
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Re
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Lighting Receiver io

Går tilbage til fabriksindstillinger

Lys tændt

...tændt igen...Lys tændt... og slukket efter 5 sek. 
 OK

...og slukket...

tryk 2 sek. slukket tryk 10 sek. tændt tryk 2 sek. slukket til

Bemærk sekvens og tider

Tryk på PROG-knappen på styringen som  
skal tilbagestilles (Smoove io, Situo io, 

Situo A/M io eller Situo Mobile io) indtil...

   
Bemærk: Alle indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillinger. Tilslut kun modtageren, som skal  

tilbage-stilles, til strømforsyningen. Brug ikke en sender med feedback.

7 s7 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Lighting Receiver io

Lighting Receiver io

Fejlfinding
Fejl Mulig årsag Løsning

Lyset tændes ikke efter styring med 
fjernbetjeningssenderen

Lyset er defekt   Udskift lys

Strømtab ved modtageren  Test strøm på modtageren 

Den tilkoblede
lyspære er større end 500 W

   Kontrollér at total tilkoblet kapacitet ikke 
overskrider 500 W

Fjernbetjeningssender udenfor 
rækkevidde

   Bring fjernbetjeningssenderen nærmere til 
modtageren

   Fjernbetjeningssenderen er ikke 
programmeret  programmer 
fjernbetjeningssenderen

  Batteriet på fjernbetjeningssenderen er lavt 
 udskift batteriet

  Radioforstyrrelser (sluk f.eks. for Hi-Fi-
hovedtelefoner)

  Defekt fjernbetjeningssender, udskift 
fjernbetjeningssenderen hvis nødvendigt 

Modtager virker ikke   Sæt modtageren tilbage til fabriksindstillinger
  Modtageren er defekt, udskift hvis nødvendigt 



166

Ti
lk

ob
lin

g 
af

 b
el

ys
ni

ng
sd

æ
m

pn
in

g-
m

od
ta

ge
r i

o

Tilkobling af belysningsdæmper-modtager io

Denne dæmpermodtager til belysning kan kun bruges i kombination med en transformator med 
tillægsudstyret 1-10 V styringsindgang.
Transformatorens udgangsværdi afhænger af lysdioder som bruges.

Ledningsdiagram

Tilkoblinger på modtageren

Belysnings-
receiver 

Variation io
Lysdiode strømtilførsel

230 V

230 V

1-10 V Afhængig af 
lysdiode

Leveres af producenten

Netstrømforsyning  
230 V – 50 Hz

Indgangens strømtilførsel 
230 V – 50 Hz

Styringsspænding 1 – 10 V
• Blå = +
• Brun = -
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Sm
oove 1 io, Situo 5 VAR A/M

 io

Der er 4 mulige modus 

n Modus 1 = Styring af rulleskodder og markiser 
n Modus 2  = Dæmpning af lys 
n Modus 3  = Styring af udvendige persienner 
n Modus 4  = Endnu ikke relevant

Indstillingen kan foretages per kanal

Justering af driftsmodus på Smoove 1 io og Situo 5 VAR A/M io

Smoove 1  io 

n Standardindstilling = Modus 1  
n    Justering af driftsmodus 

-  Tryk kortvarigt på modus-knappen på bagsiden 
af senderen. Lysdioden for den aktuelle 
indstillede modus lyser kortvarigt

   -  Tryk kortvarigt på mode-knappen flere gange 
indtil lysdioden som svarer til den ønskede 
modus lyser

   -  Den nye modus er indstillet

Situo 1 og 5  VAR (A/M) io 

n Standardindstilling = Modus 3  
n   Justering af driftsmodus 

-  Vælg kanalen hvor du ønsker at ændre modus
   -  Åbn rummet til udskiftning af batteriet på bagsiden af 

senderen
   -  Tryk kortvarigt på mode-knappen (E). 

Lysdioden for den aktuelle indstillede modus lyser 
kortvarigt

   -  Tryk kortvarigt på mode-knappen flere gange indtil 
lysdioden som svarer til den ønskede modus lyser

   -  Den nye modus er indstillet 

n   I modus 1 er rullehjulet deaktiveret

Indstillinger Smoove 1 io og Situo 5 VAR A/M io
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Si
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 io

Situo 1 VAR io og Situo 5 VAR A/M io

Lamellernes rotationsretning kan vendes om.

Det er kun muligt når kanalen er i driftsmodus 3.

Denne modus kan indstilles per kanal.

Juster rotationsretning

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

Den nye rotationsretning er indstillet

Vælg 
kanalen

Tryk på NED-
knappen på 

senderen indtil...

...op og ned 
bevægelse for 

lamellerne

Åbn rummet til 
udskiftning af 

batteriet på bagsiden 
af senderen

Tryk på E-knappen > 
5 sek...

Tryk på E-knappen > 
5 sek...

...lysdioden 
lyser først...

...lysdioden 
lyser først...

...og begynder 
at blinke

efter 5 sek.

...og begynder 
at blinke

efter 5 sek.

Når E-knappen 
slippes lyser 

lysdioden 
vedvarende

Når E-knappen 
slippes slukker 

lysdioden

5 s

5 s

efter 
5 sek.

efter 
5 sek.

Justering af rotationsretningen for lamellerne med en Situo 1 & 5 VAR 
(A/M) io
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Situo 1 VAR io og Situo 5 VAR A/M
 io

Situo 1 VAR io og Situo 5 VAR A/M io

Størrelsen af lamellernes vippetrin på rullehjulet kan justeres.

Det er kun muligt når kanalen er i driftsmodus 3.

Denne modus kan indstilles per kanal.

Justering af vippetrinnene for lamellerne med en Situo 1 & 5 VAR (A/M) 
io

Justering af vippetrin

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

Vippetrinnet er ændret.

Vælg 
kanalen

Bevæg rullehjulet 
opad for at øge 

vippetrinnet eller 
nedad for at reducere 

vippetrinnet

Op og ned 
bevægelse 

for lamellerne 
bekræfter 

indstillingen

Åbn rummet til 
udskiftning af 

batteriet på bagsiden 
af senderen

Tryk på E-knappen > 
5 sek...

Tryk på E-knappen > 
5 sek...

...lysdioden 
lyser først...

...lysdioden 
lyser først...

...og begynder 
at blinke

efter 5 sek.

...og begynder 
at blinke

efter 5 sek.

Når E-knappen 
slippes lyser 

lysdioden 
vedvarende

Når E-knappen 
slippes slukker 

lysdioden

5 s

5 s

efter 
5 sek.

efter 
5 sek.
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Nina io indstillinger

1   Tilføj indstillede produkter som allerede er programmeret i en sender 
i en ny Nina io

Ikke justerede produkter kan ikke tilføjes til en Nina io sender. Hvis produkterne allerede er 
programmeret i en gruppestyring (2-vejs), skal man først kontrollere at systemnøglerne er de 
samme. Se afsnit 12.

Vælg sprog Tryk på “Start” for at 
begynde at tilføje nye 

produkter

... tryk derefter “OK” på 
Nina io skærmen

Senderen søger efter 
applikationen(erne)...

...og viser derefter hvor mange 
den har fundet.

Tryk på “OK” for at fortsætte

Hvis du ønsker at tilføje 
produkter hvor en styring 

allerede er programmeret (1-
vejs) eller programmeret i en 
2-vejs styring, tryk på “Yes”

Når du bruger en 2-vejs 
sender, tryk på key-knappen 
på senderen hvori motorerne 
er programmeret i 3 sek. 
og derefter “OK” på Nina io 
skærmen
Når du bruger en lokal styring 
(1-vejs sender), tryk på PROG-
knappen på senderen som er 
programmeret i motorerne i 
3 sek...

Tryk på ”OK” for 
at starte tilkobling 
med betjeningen
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Nina io indstillinger

Tilføjer de fundne produkter til grupperne
Her kan du også ændre de scannede produkters ikon

Klik på “Anbring 
applikationerne i 

grupper/rum”

Marker grupperne/rummene hvor 
du vil anbringe produktet og bekræft 
med “OK”-knappen. Vælg også helst 

altid “Home”

Bekræft igen de valgte 
grupper/rum for dette 

produkt med “OK”-
knappen.

Anbring de 
andre produkter 

i grupper på 
samme måde og 

bekræft altid

Skal der stadig 
tilføjes andre 
produkter?

Scan-
proceduren 
startes igen.

JA

NEJ

Hvs ikke tryk på “Nej” 
og ...

...bekræft derefter. Tilføjelse er 
fuldført.
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 Nina io indstillinger

2   Tilføj indstillede produkter som ikke allerede er programmeret i en 
sender i en ny Nina io

F.eks. produkter justeret med en Set&Go io. Disse kører op og ned så snart de tilsluttes strømmen. 

Ikke indstillede produkter kan ikke tilføjes til en Nina io sender.

Vælg sprog Tryk på “Start” for at 
begynde at tilføje nye 

produkter

Hvis du ønsker at tilføje 
produkter som endnu ikke er 
programmeret i en styring, 

tryk på “No”

Tryk på ”OK” for 
at starte tilkobling 
med betjeningen

Senderen søger efter 
applikationen(erne)...

...og viser derefter hvor mange 
den har fundet.

Tryk på “OK” for at fortsætte
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 Nina io indstillinger

Tilføjer de fundne produkter til grupperne
Her kan du også ændre de scannede produkters ikon

Klik på “Anbring 
applikationerne i 

grupper/rum”

Marker grupperne/rummene 
hvor du vil anbringe produktet og 

bekræft med “OK”-knappen.

Bekræft igen de valgte 
grupper/rum for dette produkt 

med “OK”-knappen.

Anbring de 
andre produkter 

i grupper på 
samme måde og 

bekræft altid

Skal der stadig 
tilføjes andre 
produkter?

Scan-
proceduren 
startes igen.

JA

NEJ

Hvs ikke tryk på “Nej” 
og ...

...bekræft derefter. Tilføjelse er 
fuldført.
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 Nina io indstillinger

3   Tilføj indstillede produkter som allerede er programmeret i en sender 
i en allerede indstillet Nina io

Ikke indstillede produkter kan ikke tilføjes til en Nina io sender.
Hvis produkterne allerede er programmeret i en gruppestyring (2-vejs), skal man først kontrollere at 
systemnøglerne er de samme. Se afsnit 12.

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2. fane og...

 …tryk på “Fortsæt” Vælg “Detect 
applications”

Hvis du ønsker at 
tilføje produkter 
som allerede er 
programmeret i 

en styring, tryk på 
“Yes”

Tryk på “OK” for at starte 
parring med produktene

Senderen søger efter 
applikationen(erne)...

...og viser derefter 
hvor mange den har 

fundet.
Tryk på “OK” for at 

fortsætte

I den 1. fane vælges 
“Pair”

... tryk derefter 
“OK” på Nina io 

skærmen

Når du bruger en 
2-vejs sender, tryk 
på key-knappen 
på senderen hvori 
motorerne er 
programmeret i 
3 sek. og derefter 
“OK” på Nina io 
skærmen
Når du bruger en 
lokal styring (1-
vejs sender), tryk 
på PROG-knappen 
på senderen som 
er programmeret i 
motorerne i 3 sek...
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 Nina io indstillinger

Tilføjer de fundne produkter til grupperne
Her kan du også ændre de scannede produkters ikon

Klik på “Anbring 
applikationerne i 

grupper/rum”

Tryk på “HOME”-
knappen for at 
gå tilabge til 

startskærmen

Marker grupperne/
rummene hvor du vil 
anbringe produktet 

og bekræft med “OK”-
knappen.

Bekræft igen de valgte grupper/
rum for dette produkt med “OK”-

knappen.

Anbring de 
andre produkter 

i grupper på 
samme måde og 

bekræft altid
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 Nina io indstillinger

4   Tilføj indstillede produkter som endnu ikke er programmeret i en 
sender i en allerede indstillet Nina io

F.eks. produkter justeret med en Set&Go io. Disse kører op og ned så snart de tilsluttes strømmen. 

Ikke indstillede produkter kan ikke tilføjes til en Nina io sender.

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2. fane og...

 …tryk på “Fortsæt”

Vælg “Detect 
applications”

Hvis du ønsker at tilføje 
produkter som endnu 

ikke er programmeret i 
en styring, tryk på “No”

I den 1. fane vælges 
“Pair”

Tryk på “OK” for at 
starte parring med 

produktene

Senderen søger efter 
applikationen(erne)...

...og viser derefter 
hvor mange den har 

fundet.
Tryk på “OK” for at 

fortsætte
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 Nina io indstillinger

Tilføjer de fundne produkter til grupperne
Her kan du også ændre de scannede produkters ikon

Klik på “Anbring 
applikationerne i 

grupper/rum”

Marker grupperne/
rummene hvor du vil 
anbringe produktet 

og bekræft med “OK”-
knappen.

Bekræft igen de valgte grupper/
rum for dette produkt med “OK”-

knappen.

Anbring de 
andre produkter 

i grupper på 
samme måde og 

bekræft altid

Tryk på “HOME”-
knappen for at 
gå tilabge til 

startskærmen
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 Nina io indstillinger

5  Justeringer af produkter programmeret i en Nina io
Eksempler på mulige justeringer:
• Justering af endestop
• Tilføj eller slet en sender i motoren
• Tilføj/slet/flyt MY-stilling
• Slet indstillingerne på en S&SO RS100 io motor

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2. fane og...

...bekræft med “OK”-
knappen

 …tryk på “Fortsæt”

Vælg den applikation som 
der skal gøres justeringer 

på motoren for

I den 2. fane vælges 
“Set equipment 

again” og...
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 Nina io indstillinger

Med den virtuelle 
nøglekombination 
kan du udføre alle 

justeringer af motoren*
Luk med “EXIT”
* For dette se 

motormanualen.

Tryk på “HOME” for at gå 
tilbage til startskærmen
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 Nina io indstillinger

6  Erstatte en defekt motor med en ny en i Nina io
Der er en styring programmeret på den nye motor!
Den nye motor erstatter den gamle motor i de forskellige grupper hvori den var aktiv. Sørg først for at 
gruppestyringerne (2-vejs) har den samme systemnøgle.

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2. fane og...

 …tryk på 
“Fortsæt”

Load den nye, 
allerede justerede 

applikation.

I den 1. fane 
vælg “Replace 

applications” og...

...bekræft med 
“OK”-knappen

Tryk på “OK” for at 
starte erstatningen af 

produkterne

Senderen søger efter 
applikationen(erne)...

...og viser derefter 
hvor mange den har 

fundet.
Tryk på “OK” for at 

fortsætte

... tryk derefter 
“OK” på Nina io 

skærmen

Når du bruger en 
2-vejs sender, tryk 
på key-knappen 
på senderen hvori 
motorerne er 
programmeret i 
3 sek. og derefter 
“OK” på Nina io 
skærmen
Når du bruger en 
lokal styring (1-
vejs sender), tryk 
på PROG-knappen 
på senderen som 
er programmeret i 
motorerne i 3 sek...
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 Nina io indstillinger

Vælg produktet som skal erstattes og bekræft med ”OK”-knappen

Tryk på “HOME”-
knappen for at 
gå tilabge til 

startskærmen
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 Nina io indstillinger

7  Erstat en defekt motor med en ny en i  Nina io
Der er ingen styring programmeret på den nye motor!
Den nye motor erstatter den gamle motor i de forskellige grupper hvori den var aktiv. Sørg først for at 
gruppestyringerne (2-vejs) har den samme systemnøgle.

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2. fane og...

 …tryk på 
“Fortsæt”

Load den nye, 
allerede justerede 

applikation.

I den 1. fane 
vælg “Replace 

applications” og...

...bekræft med 
“OK”-knappen

Tryk på “OK” for at 
starte erstatningen af 

produkterne

Senderen søger efter 
applikationen(erne)...

...og viser derefter 
hvor mange den har 

fundet.
Tryk på “OK” for at 

fortsætte
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Vælg produktet som skal erstattes og bekræft med ”OK”-knappen

Tryk på “HOME”-
knappen for at 
gå tilabge til 

startskærmen
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8  Aktivere funktionen “Operate by movement”

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Tryk på “Remote control 
transmitter” i den 1. fane

Tryk på “Manage 
by movement”

Tryk på “Applications” for at vælge 
produktet som skal styres af denne 

funktion.
Hvis applikationen allerede er valgt, 

gå til endestillingen:
Tryk på “Switch on” for at aktivere 

funktionen og derefter “OK”

Marker 
applikationerne som 
skal styres af denne 

funktion ved at trykke 
“OK”

Tryk på “Switch 
on” for at aktivere 

funktionen og 
derefter “OK”

En knap vises nu mellem 
“Applications” og “Groups” for styring 

ved en bevægelse 
på senderen
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9  Deaktivere funktionen “Operate by movement”

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Tryk på “Remote control 
transmitter” i den 1. fane

Knappen mellem “Applications” og 
“Groups” for styring ved en bevægelse 

på senderen forsvinder og funktionen er 
deaktiveret.

Tryk på “Manage by 
movement”

Tryk på “Switch off” for at 
deaktivere funktionen, og 

derefter “OK”
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10  Administrere produkter i en gruppe/et rum
Produkter kan enkelt tilføjes og tages ud af en gruppe uden at slette dem i hukommelsen i Nina io.

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Tryk på “Groups” i 
den 1. fane

Vælg “SELECT group/room to edit” Vælg gruppen som 
skal redigeres

Vælg “MODIFY 
List of devices”

Marker produkterne som 
skal tilføjes, og afmarker 

produkterne som skal 
slettes

Bekræft med “OK”

Tryk på “HOME”-knappen for at gå tilabge til 
startskærmen
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11  Slet et produkt fra Nina io

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2. fane og...

 …tryk på “Fortsæt” I den 2. fane: klik på “Delete 
equipment” for at starte 

sletning

Tryk derefter på 
“OK”

Marker applikationen 
som skal slettes og 
bekræft med “OK”

Bekræft sletningen af 
applikationen igen

Tryk på “HOME”-knappen for at gå tilabge til 
startskærmen
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12 modtag/send/generer ny nøgle

Modtage en nøgle

Modtage en nøgle fra 
en anden gruppestyring 

(2-vejs)

ELLER

Tryk på nøgleknappen for en 
eksisterende gruppestyring (2-vejs) i 

2 sek.

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2.  fane og...

 …tryk på “Fortsæt” Vælg “io-system” Tryk på “Receive 
key ”

Tryk på “OK” Tryk på “OK”

2s 2s
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Sende en nøgle

Aktiver skærmen 
og gå til 

“Indstillinger”

Gå til “Installer” i 
den 2.  fane og...

 …tryk på “Fortsæt”

Tryk på “OK”

Vælg “io-system”

Tryk på “Send key ”
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Indstilling Chronis io

Timerens grundindstillinger
Timeren er indstillet på OFF, sæt først timeren på ON.

Indstil året med knapperne
“<” og “>” og bekræft med “OK”-

knappen

Indstil timen med knapperne
“<” og “>” og bekræft med “OK”-

knappen

Indstil tid for solnedgang for måneden 
juni

- 1.: timer, <og> bekræft med “OK” 
- 2.: minutter, <og> bekræft med “OK”

Timerens grundfunktioner er nu 
indstillet

Indstil måneden med knapperne 
“<” og “>” og bekræft med “OK”-

knappen

Indstil minutterne med knapperne 
“<” og “>” og bekræft med “OK”-

knappen

Indstil tid for solnedgang for måneden 
december

- 1.: timer, <og> bekræft med “OK” 
- 2.: minutter, <og> bekræft med “OK”

Indstil dagen med knapperne
“<” og “>” og bekræft med “OK”-

knappen

Bekræft automatisk skift til 
sommer/vintertid med “OK”-

knappen.

Bekræft alle indstillinger med 
“OK”-knappen
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Indstilling Chronis io

Tilføj Chronis io til en motor eller en gruppe af motorer
Start med en allerede programmeret lokal eller 1-vejs styring

Tryk kortvarigt på PROG-knappen indtil...

Fjern bagsiden på Chronis io

Tryk på program- 
knappen indtil…

Allerede programmeret 1-vejs styring

...kort bevægelse
 OK

...kort bevægelse
 OK

>2 s>2 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

Chronis io er nu programmeret på motoren
Gentag disse trin for at programmere Chronis io på andre motorer
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Indstilling Chronis io

Indstillinger

Aktivering af den simulerede tilstedeværelse

Frakobl timer-funktionen
Knapperne på venstre side forbliver aktive

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Skub kontakten til 
midterstillingen

Kufferten vises på skærmen

Skub kontakten til 
den nederste stilling

Timer OFF vises kortvarigt på 
skærmen

Så er kun tiden synlig.
Timeren er frakoblet

Simuleret tilstedeværelse er 
aktiveret
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Tilpasning af programmerede tider

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Tryk på OK/menu-knappen Vælg “PROG” og tryk på OK-
knappen

Vælg dagen hvor du ønsker at 
justere en kommando med < og > 

knapperne og klik på OK

Med < og > -knapperne vælger du timen 
hvis du ønsker en styring på et angivet 

tidspunkt, eller 
 

månesymbolet hvis du ønsker en styring 
justeret efter solnedgangskurven, og 

bekræft med OK.
Den valgte type blinker

Hvis du ønsker at ændre en anden 
styring kan det gøres på samme 

måde.
Vælg så en dag igen og gentag 

ovenfor beskrevne trin.
Hvis du ønsker at lukke, tryk på 

“Back”-knappen

Vælg “EDIT” og bekræft dit valg 
med OK-knappen

Hvis du valgte en indstillet tid, 
ændrer du timen med < og > 

knapperne og bekræft med OK.
Derefter ændrer du minutterne på 

samme måde.

Prog vises på skærmen
Tryk på “Back”-knappen igen

Vælg kommandoen du ønsker at 
justere med < og > knapperne og 

bekræft med OK-knappen

Hvis typen af styringen også skal 
ændres gøres det også i dette trin. 

Med < og > knapperne kan du vælge 
OP, MY eller NED styring.

Hvis typen af styring ikke skal 
ændres tryk på OK.

Du er tilbage på startskærmen

Bekræft med OK-knappen.



Ch
ro

ni
s 

io

194

Indstilling Chronis io

Tilføj ny styring

Timeren er på startskærmen.
Kontakten på timeren er sat

på ON

Vælg dagen du ønsker at tilføje 
en styring med < og > knapperne 

og klik på OK

Med < og > -knapperne vælger du timen 
hvis du ønsker en styring på et angivet 

tidspunkt, eller 
 

månesymbolet hvis du ønsker en styring 
justeret efter solnedgangskurven, og 

bekræft med OK.
Den valgte type blinker

Tryk på OK/menu-knappen

Vælg “EDIT” og bekræft dit valg 
med OK-knappen

Hvis du har valgt en styring knyttet 
til solnedgang, bekræft dit valg 

med OK.
Det næste trin er indstillingen af 

styringen: OP – MY – NED.

Vælg “PROG” og tryk på OK-
knappen

Vælg den nye kommando med < 
og > knapperne og bekræft med 

OK-knappen

Hvis du valgte en indstillet tid, 
ændrer du timen med < og > 

knapperne og bekræft med OK.
Derefter ændrer du minutterne på 

samme måde.
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Du kan nu indstille typen af styring 
(OP – MY – NED) med < og > 

knapperne. Bekræft derefter med 
OK-knappen.

Bekræft den ny styring med OK-
knappen.

Hvis du ønsker at tilføje en ny 
styring, gentag de forrige trin.

Hvis du vil lukke og gå tilbage til 
startskærmen, tryk på “Back”-

knappen

Prog vises på skærmen
Tryk på “Back”-knappen igen

Du er tilbage på startskærmen
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Indstilling Chronis io

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Vælg dagen du ønsker at kopiere 
med < og > knapperne og tryk 

på OK

COPY OK vises kortvarigt øverst 
på skærmen.

Så vises PASTE på skærmen.

Tryk på OK/menu-knappen

“Edit” vises på skærmen.
Vælg “COPY” med < og > 

knapperne

Med < og > knapperne vælges 
dagen, ugen eller weekenden 

hvortil den valgte dag skal 
kopieres og bekræft med OK-

knappen

Vælg “PROG” og tryk på OK-
knappen

Bekræft med OK-knappen

PASTE OK vises kortvarigt øverst 
på skærmen.

Så blinker dagen hvor den nye 
programmering blev tilføjet.

Kopier en dag

Tryk to gange på “Back”-
knappen...

...for at gå tilbage til 
hjemskærmen.
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Tryk to gange på “Back”-
knappen...

...for at gå tilbage til 
hjemskærmen.

Slet en ordre eller en komplet dag

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Vælg dagen hvor du vil slette en 
ordre eller slette fuldstændig 
med < og > knapperne og klik 

på OK

For at slette hele dagen brug < 
og > knapperne for at vælge alle 
ordrer. Cirklen rundt om dagen vil 

da blinke.

Tryk på OK/menu-knappen

Med < og > knapperne vælges 
“DELETE” og bekræft med OK-

knappen

Bekræft med OK-knappen
Den valgte ordre er slettet.
DELETE OK vises kortvarigt 

øverst på skærmen.

Vælg “PROG” og tryk på OK-
knappen

Med < og > knapperne vælges 
ordren som du ønsker at slette.

Den valgte ordre blinker
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Indstilling Chronis io

Ændr tiden

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Tryk på OK/menu-knappen
PRO blinker

Vælg “SET” med < og > knapperne 
og klik på OK-knappen

“TIME” vises på skærmen.
Tryk på OK for at ændre tiden

Tiden vises på skærmen.
Ændr tiden med < og > knapperne 

og bekræft med OK-knappen.

Minutterne vises på skærmen.
Ændr minutterne med < og > 

knapperne og bekræft med OK-
knappen.

Bekræft automatisk skift mellem 
sommer/vintertid med “OK”-

knappen

Bekræft ændringer med OK-
knappen

Du er tilbage på startskærmen

Gå tilbage til startskærmen ved 
at trykke to gange på “Back”-

knappen
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Ændr datoen

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Tryk på OK/menu-knappen
PROG blinker

Vælg “SET” med < og > knapperne 
og klik på OK-knappen

“TIME” vises på skærmen. Brug < og > knapperne til at 
vælge datoen og tryk på OK for at 

ændre datoen

Året vises på skærmen.
Ændr året med < og > knapperne 

og bekræft med OK-knappen.

Måneden vises på skærmen.
Ændr måneden med < og > 

knapperne og bekræft med OK-
knappen.

Dagen vises på skærmen.
Ændr dagen med < og > 

knapperne og bekræft med OK-
knappen.

Bekræft med OK-knappen.

Du er tilbage på startskærmenGå tilbage til startskærmen ved 
at trykke to gange på “Back”-

knappen
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Indstilling Chronis io

Ændr solnedgangstiden i juni

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Tryk på OK/menu-knappen
PROG blinker

Vælg “SET” med < og > knapperne 
og klik på OK-knappen

“TIME” vises på skærmen. Brug < og > knapperne til at 
vælge solnedgangstiden i juni og 

tryk på OK for at ændre tiden

Ændr timen med < og > 
knapperne og bekræft med 

OK-knappen

Ændr minutterne med < og 
> knapperne og bekræft med 

OK-knappen

Gå tilbage til startskærmen ved 
at trykke to gange på “Back”-

knappen

Du er tilbage på startskærmen

Bekræft med OK-knappen.
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Ændre solnedgangstiden i december

Timeren er på startskærmen
Kontakten på timeren er sat 

på ON

Tryk på OK/menu-knappen
PROG blinker

Vælg “SET” med < og > knapperne 
og klik på OK-knappen

“TIME” vises på skærmen. Brug < og > knapperne til at 
vælge solnedgangstiden i 

december og tryk på OK for at 
ændre tiden

Ændr timen med < og > 
knapperne og bekræft med 

OK-knappen

Ændr minutterne med < og 
> knapperne og bekræft med 

OK-knappen

Gå tilbage til startskærmen ved 
at trykke to gange på “Back”-

knappen

Du er tilbage på startskærmen

Bekræft med OK-knappen.
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Indstilling Chronis io

Ændre typen af radiosignal
Modus 1 = styrer rulleskodder og solafskærmninger = standard modus 
Modus 2 = dæmpning af lys
Modus 3 = styrer udendørs persienner (Tilt 1)

Gå til menuen for de specifikke 
indstillinger.

Fjern bagsiden på Chronis io
Tryk på knappen ved siden af 

hjulsymbolet

MODE vises på skærmen
Tryk på OK knappen for at ændre 

standardmodus

Dæmpning af lys = modus 2 Persienner = modus 3Rulleskodder og markise = 
standard = modus 1

Vælg den ønskede modus

ELLER ELLER

Bekræft dit valg med OK-knappen Bekræft ændringen med OK-
knappen

Luk indstillingsmenuen med back-
knappen

Du er tilbage på startskærmen
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Indstilling af repetitionen for radiosignalet
Sending af radiosignalet kan repeteres til eksempelvis at nå produkter længere væk

Gå til menuen for de specifikke 
indstillinger.

Fjern bagsiden på Chronis io
Tryk på knappen ved siden af 

hjulsymbolet

MODE vises på skærmen

Gem ændringerne med OK-
knappen

Luk indstillingsmenuen med 
back-knappen

Vælg antallet af gange som 
radiosignalet skal sendes med 
< og > knapperne: fra 1 til 5 og 

bekræft med OK-knappen

Gå til radioindstillinger med < og > 
knapperne og bekræft dit valg med 

OK-knappen

Du er tilbage på startskærmen
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Indstilling Chronis io

Indstilling af et langt signal til betjening af rulleskodder som drives af et 
solcellepanel

Gå til menuen for de specifikke 
indstillinger.

Fjern bagsiden på Chronis io
Tryk på knappen ved siden af 

hjulsymbolet

MODE vises på skærmen

Gem ændringerne med OK-
knappen

Luk indstillingsmenuen med 
back-knappen

Ændre indstillingen til “YES” med 
< og > knapperne og bekræft med 

OK-knappen

Gå til indstillingerne for en “SOLAR 
MOTOR” med < og > knapperne og 
bekræft dit valg med OK-knappen

Du er tilbage på startskærmen
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Fuld tilbagestilling af indstillingerne på Chronis io

Gå til menuen for de specifikke 
indstillinger.

Fjern bagsiden på Chronis io
Tryk på knappen ved siden af 

hjulsymbolet

MODE vises på skærmen

Skærmen er klar til indtastning af 
grundindstillingerne

Bekræft sletningen af 
indstillingerne med OK-knappen

Gå til RESET indstillingerne med < og 
> knapperne og bekræft dit valg med 

OK-knappen
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Indstilling af Easy Sun io

Trådløs styring med solstilling
■ Hukommelse til højst 15 produkter
■ 4 grupper (1-4) til manuel styring
■ 1 gruppe (gruppe ) til automatisk solstyring og manuel styring

Feedback på displayet:
■ Vinden er for kraftig
■ Der er ikke tilstrækkelig sol
■ Skyet/ingen sol/for lidt sol
■ I hvilken retning bevæger produktet sig
■ Fejlmeddelelse 
■ Gruppens nummer

Lys- og/eller vindfølsomhed justerbar via Easy Sun io

Et produktsymbol kobles automatisk til hver gruppe

Styreenhed på vægfæste  automatisk solstyring aktiveret
Styreenhed på vægfæste  manuel styring

Følgende funktioner er kun mulige i kombination med Sensor Box io:
■  Det er muligt at vælge forskellige vindfølsomheder for markiser, vertikalmarkiser 

 
og udvendige persienner.

■ højst en solsensor per Easy Sun io.
■ højst en solværdi kan angives for gruppen .

Batteriindikation for:
■ Easy Sun io
■ Eolis WireFree io vindsensor
■ Sunis WireFree io solsensor
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Indstilling af Easy Sun io

Funktionsprincip

230 V

230 V

230 V

230 V

20
 m

Easy Sun io

Sensor Box io

Sunis WireFree io

Eolis WireFree io

Sunea (screen) io/Oximo io

Sunea (screen) io/Oximo io

Sunea (screen) io/Oximo io

Sunea (screen) io/Oximo io

 

Bemærk:   Oximo io har ingen vindfunktion så en vindsensor kan ikke programmeres!
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Indstilling af Easy Sun io

Tekniske data
Batteri: 2 X 1,5 V batteritype LR 6 AA

Maks. antal vindsensorer 3

Maks. antal solsensorer 1

OP-knap

‘MY’-knap

NED-knap

Status lysdiode

< > knapper

Display

123 knap

Nøgle 

- knap

Batteri

PROG PROG-knap

Magnet

Vægfæste
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Indstilling af Easy Sun io

Kommando

NED-knap n Start en NED bevægelse 
n Ned + Op knap  start ekstern AutoScan  
n Gå igennem listen efter AutoScan

‘MY’-knap n  Stopper en aktuel bevægelse
n Send til ‘MY’-stilling med stationær motor
n Bekræft motorvalg efter en AutoScan

OP-knap n Start en OP bevægelse
n Op + Ned knap  start ekstern AutoScan
n Gå igennem listen efter AutoScan

< > knapper n Valg af kanal
n Skift til DEMO-modus.
n Indstilling af lys- og vindfølsomhed

Display n Indikation af de automatiske styringer
n Indikation under programmering

Status lysdiode n Statusindikation  sending, modtagelse
n Bekræft: OK  lysdiode grøn
n Fejlmeddelelse  lysdiode orange

Nøgle Kopier eller modtag sikkerhedsnøgle

123 knap Rediger grupperne og skift gruppesymbolet

- knap Sol- og vindindstillinger

PROG-knap Programmeringsknap
n Start intern AutoScan
n Programmering af produkter i denne anordning

Magnet Aktiver/deaktiver automatisk solstyring

Vægfæste Hæng enheden op og aktiver automatisk solstyring
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Indstilling af Easy Sun io

Display

Fabriksindstillinger, intet 
programmeret

Med AutoScan 
(vinkelsymboler blinker)

Gruppe 1 valgt

Gruppe 2 valgt

Gruppe 3 valgt

Gruppe 4 valgt

Gruppe 5 valgt

Symbol for rulleskodder

Symbol for markise

Symbol for udvendige persienner

Symbol for vertikalmarkiser

Symbol for belysning

Symbol for andre (forskellige) 
Somfy og/eller io 
partnerprodukter

Automatisk solstyring aktiv. 
Angivet solværdi overskredet.

Automatisk solstyring aktiv. Angivet 
solværdi ikke overskredet.

Automatisk solstyring deaktiveret.

Indstilling af solværdi

Indstilling af vindværdi 
(her for markiser)

Automatisk styring aktiv. Angivet 
vindværdi overskredet. Styring 
blokeret.

Manuel modus, vindværdi 
overskredet, styring blokeret

BEMÆRK:
Forskellige kombinationer er mulige.
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Telis Com
posio io | Im

presario Chronis io | Easy Sun io

Telis Composio io | Impresario Chronis io | Easy Sun io

Tilføj motorer til Telis Composio io / Impresario Chronis io / Easy Sun io via 
1-vejs styring

1  Start med den allerede programmerede 1-vejs styring

2  Tag Telis Composio io / Impresario Chronis io / Easy Sun io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

0.5 s

Timeglas eller blinkende vinkelsymboler på 
displayet.

Lysdiode blinker

Slet motor/modtager fra Telis Composio io / Impresario Chronis io / Easy 
Sun io via 1-vejs styring
Følg ovenstående trin for at fjerne motor/modtager fra hukommelsen i Telis Composio io / Impresario 
Chronis io / Easy Sun io

Tryk på programmeringsknappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

3 s3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

1
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Indstilling af Easy Sun io

Tilføj en Easy Sun io i systemer hvor der allerede findes en aktiv 
sikkerhedsnøgle (Key) og produkter er indstillet og programmeret.

Tryk på KEY-knappen indtil lysdioden 
blinker meget hurtigt. Meddelelse vises 

da på displayet: 
”Klar til overførsel af kode”

Tryk kortvarigt på Key-knappen. 
Lysdiode og vinkelsymboler blinker

Lysdiode tændt.
Overførsel  OK

Eksisterende 2-vejs io styring f.eks. 
Telis Composio io

Easy Sun io skal 
tilføjes

2 s
0.5 s

Klar til 
overførsel af 
kode

Åbn husene på arbejdende enheder

Husene kan lukkes igen

2  Udfør en ekstern AutoScan

Tryk samtidig Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdiode tændt Kort OP og NED bevægelse
 næste side

1  Key  overførsel

2 3
1
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3  Vælg produkt

4  Forlad AutoScan modus

Vælg produkt Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, 
slip derefter knappen

Tryk i ca. 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises

Lysdioden lyser 
kortvarigt

og
1

kort OP og NED 
bevægelse

Kort OP og NED 
bevægelse

eller

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

Programmer næste produkt  trin 3. 
Alle produkter programmeret  trin 4 Forlad AutoScan

PROG

0.5 s

1 1
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Indstilling af Easy Sun io

Tilføj en Easy Sun io til en ny installation
Udfør en ekstern AutoScan

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdiode tændt Op og ned bevægelse

Vælg produkt Lysdioden lyser 
kortvarigt og en...

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, 
slip derefter knappen

1

Langsom op og ned 
bevægelse, motor er 

IKKE justeret

Hurtig op og ned 
bevægelse, motor er 

allerede justeret

Motor allerede justeret: tryk 
kortvarigt på programmerings-

knappen

Indstil næste produkt
 tryk kortvarigt på venstre- eller højrepil

Motor ikke justeret: 
(ingen endestop programmeret)
Oximo io  fra side 33
Sunea io   fra side 113

3

eller

eller

eller

eller

eller

2 3
1

1 1

Forlad AutoScan  tryk på 
MY-knappen i 7 sek. indtil hovedskærmen vises

0.5 s

PROG
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Programmering af sensor

Sensorstyring

Isæt sensorboksen io 
i en stikdåse

Tryk på PROG-knappen indtil lysdiode 
lyser

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Hovedskærmen 
vises, grøn lysdiode 

lyser  OK

Tryk kortvarigt

Tryk i 7 sekunder

OK

OK

Kontrollerer sol

Kontrollerer vind

Følg vejledningerne nederst på 
side 216 "gem solværdi” for at 

gå tilbage til hovedbilledet.

Easy Sun ioSunis WireFree ioEolis WireFree io

PROG

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

Bemærk: Eolis WireFree io vindsensor skal 

programmeres på motoren(erne) først.. Se side 238

ELLER

Åbn huset på sensoren(erne)

Åbn huset på Easy Sun io
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Indstilling af Easy Sun io

Indstilling af solværdi

Gem solværdiindstilling

Tryk kortvarigt Øg solværdien 
trinvis. Tryk 
kortvarigt

Mindsk solværdien 
trinvis. Tryk 
kortvarigt

Solfunktion er 
valgt

Solværdi er højere

Solværdi er lavere

* Hvis lysdioden lyser 
grønt, er indstillingsvær-
dien lavere end solskinnet 
på dette tidspunkt.

*

*

Tryk indtil hovedskærmen vises Indstilling er gemt

2 s

Se tabel på side 218 for korrekt solværdiindstilling.
Åbn huset på Easy Sun io
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Indstilling af vindværdi

Gem vindværdiindstilling

Tryk

Tryk kortvarigt, vælg 
anden produktgruppe 

eller gå til “gem 
indstilling vindværdi”

Tryk kortvarigt  
valg bekræftet

Tryk kortvarigt 
i trin

Tryk kortvarigt 
nogle gange 

indtil...

Tryk kortvarigt 
i trin

Vindfunktion er 
valgt

Vindværdi er 
højere

... korrekt produktgruppe er valgt

Vindværdi er 
lavere

Tryk indtil hovedskærmen vises Indstilling er 
gemt

7 s

2 s

blinker eller

Vindværdien kan indstilles for 3 produktgrupper (terrassemarkiser, udvendige persienner og 
vertikalmarkiser). Se tabel på side 218 for korrekt vindværdiindstilling.

Vindværdien kan nu øges eller mindskes for en anden produktgruppe.

ELLER

Åbn huset på Easy Sun io
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Indstilling af Easy Sun io

Vindværdi Eolis 
WireFree io

Vindhastighed +/- 
km/t

Beaufort (vindstyrke) Beaufort (vindstyrke) Vindhastighed km/t

1 10 slut 2, start 3 0 0 - 1

2 15 3 1 1 - 5

3 20 slut 3, start 4 2 6 - 11

4 25 4 3 12 - 19

5 30 slut 4, start 5 4 20 - 28

6 35 5 5 29 - 38

7 45 6 6 39 - 49

8 55 7 7 50 - 61

9 65 slut 7, start 8 8 62 - 74

9 75 - 88

10 89 - 102

11 103 - 117

12 > 117

Aktiverer grænseværdi Lysintensitet i Lux

1 15 000

2 25,000

3 37 000

4 45,000

5 54,000

6 64,000

7 74,000

8 84,000

9 95,000

Solindstilling af Easy Sun io

Vindtabel Eolis WireFree io
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Indstilling af Easy Sun io

Aktiver Solfunktion/Demo-modus

Deaktiver Solfunktion/Demo-modus

Hæng op

Tag ned fra 
væggen

Tryk i 5 sekunder

eller

Easy sun io skal være i auto-modus

Easy sun io skal være i auto-modus

Automatisk 
modus /

Solfunktion til

Manuel modus er valgt /
Solfunktion fra

Demo-modus deaktiveret

Demo-modus

blinker

demo5 s 5 s

Solfunktion til  på vægfæste
Solfunktion fra  fra vægfæste
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Indstilling af Easy Sun io

Juster gruppe

Tryk kortvarigt for at vælge gruppe der skal ændres Tryk indtil tal blinker, 
SET vises og...

Tryk indtil korrekt nummer vises /
produkt er valgt og...

3 s

eller

eller

blinker

...op og ned 
bevægelse følger

...op og ned 
bevægelse 

produkt 1 følger

...op og ned 
bevægelse 

produkt 15 følger
15

Åbn huset på Easy Sun io

1

1

15
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Indstilling af Easy Sun io

Gør et produkt aktivt i gruppen

Fjern et produkt fra gruppen

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt

Produkt 1 endnu 
ikke aktivt i gruppen

Produkt 1 ikke 
længere aktivt i 

gruppen

Produkt 1 aktivt i 
gruppen

Produkt 1 aktivt i 
gruppen

...Klar?
Tryk indtil....

... Klar?
Tryk indtil....

Hovedskærmen vises

Hovedskærmen vises

2 s

2 s

Tryk kortvarigt for at 
vælge næste produkt 

eller...

Tryk kortvarigt for 
at vælge næste 
produkt eller...

eller

eller

Ændre gruppesymbolet

Tryk kortvarigt for at vælge gruppe der skal ændres Tryk kortvarigt og symbol blinker...

Vælg det korrekte symbol til dit 
produkt

Gem ændring, tryk 
indtil...

...hovedskærmen 
vises

eller blinker

Åbn huset på Easy Sun io
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Telis Composio io, Easy Sun io, Impresario Chronis io

Kopier sikkerhedskoden til andre styringer

Tryk på KEY-knappen til den 
allerede programmerede

2-vejs styring indtil...

Tryk kortvarigt på KEY-
knappen til 2-vejs styringen 

der skal programmeres.

...lysdiode blinker meget 
hurtigt.

2 s

Lysdiode blinker Når lysdioden tændes er 
sikkerhedskoden kopieret.

Gentag for alle enheder med feedback i den samme installation.
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Kopier motorer/modtagere via Easy Sun io til anden 2-vejs enhed

1  Start en intern scan

Tryk på programme-
ringsknappen indtil...

...tal vises på displayet.
Dette viser det totale antal af 
gemte produkter og sensorer.

Vælg produkt Produkt vises på 
displayet

1

...op og ned 
bevægelse

3

eller

2  Vælg produkt at kopiere

3  Bekræft valg

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip derefter 
knappen

1

Op og ned bevægelse  OK
Gå til trin 4

Bemærk:  - Sikkerhedsnøglen skal allerede være kopieret!!! (side 222) 
- Til denne handling behøver du IKKE at være i nærheden af motorerne/modtagerne

1

1
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Indstilling af Easy Sun io

Lysdiode blinker, timeglas 
eller blinkende vinkelsymboler 

på displayet

Alle produkter kobles automatisk til de 3 forprogrammerede scenarier med Impresario Chronis io.
Brug et af disse scenarier til at teste forbindelsen

---kort op og 
ned bevægelse 

 OK

Lysdiode lyser 
kortvarigt, 

hovedskærmen 
vises på displayet 

og...

Connection 

procedure 

successful

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

4  Tag 2-vejs styringen som skal tilføjes

0.5 s 1
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Intern scan

Den interne scan har formål som indbefatter:
n  Justering af en endestilling* 

*BEMÆRK: Send først produkt til endestop inden intern scan udføres
n Tilføj/slet 1-vejs styring/vindsensor i motoren
n Slet et produkt fra en 2-vejs styring
n Fjernelse af en sol- og/eller vindsensor fra Easy Sun io
n Indstil/fjern efterstrækning* 
*BEMÆRK: send først produkt til nederste endestop inden intern scan udføres

1  Start en intern scan

...tal vises på displayet.
Dette viser det totale antal af 
gemte produkter og sensorer.

Vælg produkt Produkt vises på 
displayet

1

...op og ned 
bevægelse

eller

3

2  Vælg produkt der skal indstilles

3  Bekræft valg

1

1

Tryk på programme-
ringsknappen 

indtil...

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, slip 
derefter knappen

1

Op og ned bevægelse
 OK
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Indstilling af Easy Sun io

5  Tilføj 1-vejs styring eller vindsensor i motor

Gør noget andet med denne motor? Tilbage til trin 3.
Til næste motor? Tilbage til trin 2.
Klar? Gå til trin 8

4   Indstillinger

n Juster nedre endestop  gå til side 156, trin 2 

n Juster øvre endestop  gå til side 156, trin 2 

n Tilføj 1-vejs styring eller vindsensor i motor  gå til trin 5 

n Slet 1-vejs styring eller vindsensor fra motor  gå til trin 6 

n Slet produkt (motor eller sensor) fra 2-vejs styring  gå til trin 7 

n Indstil eller slet efterstrækning  gå til side 136

1-vejs styring eller vindsensor skal tilføjes

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på programmeringsknappen

<1 s 1 09

8
7654

3
2
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Indstilling af Easy Sun io

Gør noget andet med denne motor? Tilbage til trin 3.
Til næste motor? Tilbage til trin 2.
Klar? Gå til trin 8

1-vejs styring eller vindsensor skal slettes

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på programmeringsknappen

<1 s 1 09

8
7654

3
2

6  Slet 1-vejs styring eller vindsensor fra motor

7  Slet produkt (motor /sensor) fra 2-vejs styring

8  Forlad intern scan-modus

Programmerings-
knap

Tryk kortvarigt på 
2-vejs styring

Til næste motor?
Tilbage til trin 2. 
Klar? Gå til trin 8

Tryk indtil 
hovedskærmen vises

Connection

Procedure 

interrupted
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Easy Sun io | Telis Composio io | Impresario Chronis io

Erstatning af en mistet eller defekt 2-vejs styring

Funktionen bruges til ændring af sikkerhedsnøglen

Situation 1:
n Der er mindst 1 anden 2-vejs styring i installationen, fortsæt med trin 1 på denne side

Situation 2:
n Der er ikke længere en 2-vejs styring i installationen, fortsæt på næste side.

Situation 1:

1  Skab ny nøgle i installation
Efter 2 sek.

Lysdiode tændt
Efter 7 sek.

Lysdiode er slukket

Hold Key-knappen inde (7 sek.) indtil lysdioden slukker igen, og slip derefter.

 

Bemærk:   Den nye nøgle skal kopieres til alle andre 2-vejs enheder i installationen for at den skal virke 

igen i installationen. Se side 222, kopiering af en nøgle.
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Situation 2:

Denne handling gælder kun for:
n io-homecontrol med Somfys rørmotorer
n  Ændr sikkerhedsnøgle hvis: 

- Den eneste 2-vejs styring i installationen er mistet eller defekt. 
- Der ikke længere er nogen driftsenheder i installationen. 
-  For andre io-homecontrol til Somfy-produkter, se afsnittet om produktet i installationsguiden eller se 

den tilhørende manual.
   -  For io-homecontrol produkter fra forskellige partnere, se tilhørende manual.

1  Åbn hukommelsen ved at afbryde strømforsyningen to gange
Dette skal gøres på alle rørmotorer hvori sikkerhedsnøglen skal ændres

Bemærk sekvens og tider

tryk 2 sek. fra tryk 10 sek. til tryk 2 sek. fra til Kort eller 5 sek. bevægelse

2  Start en ekstern scan

3  Vælg alle produkter

Tryk kortvarigt 
på samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdiode tændt Kort OP og NED bevægelse

Tryk indtil lysdiode lyser vedvarende, 
slip derefter knappen

3

3

Op og ned bevægelse

2 3
1

2 3
1
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Indstilling af Easy Sun io

2 3
1

4  Anbring den nye sikkerhedsnøgle i motorerne

Kort op og ned bevægelse  OKTryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

5  Forlad scan-modus

Forlad AutoScan  tryk på MY-knappen i 7 sek. indtil 
hovedskærmen vises
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Tilbagestilling af en 2-vejs styring

Tilbagestilling OK...vinkelsymboler 
blinker

Tryk kortvarigt på Key- og Prog-knapperne 
på samme tid indtil...

(denne handling gælder også for Telis 
Composio io og Impresario Chronis io 
 “Somfy” vises på displayet)

PROG

Åbn huset på den arbejdende enhed

Hvis der er sensorer og sensorboks som skal bruges igen, skal de også tilbagestilles.
Tryk da på programmerings- eller tilbagestillingsknappen i 7 sek., indtil lysdioden begynder at blinke.
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Indstilling af Easy Sun io

Fejlfinding

Fejl Mulig årsag Løsning

Et af produkterne i den valgte 
gruppe svarer ikke efter en OP eller 
NED kommando med Easy Sun io.

Motoren eller modtageren 
hører ikke hjemme i gruppen.

 Tilføj motoren/modtageren til gruppen.
Se Justere gruppe, side 211

Motoren/modtageren er i lokal 
modus.

 Se fejlmeddelelse nr. 1; 
Skift til automask drift, side 234

Motorens 
overhedningsbeskyttelse er 
tændt.

Se fejlmeddelelse nr. 4; 
Lad motoren køle af, side 235

Vinden er for kraftig. “Vind”-
symbolet vises på displayet.

 Vent til vinden er aftaget; Vindsymbolet vises 
ikke længere.

Intet produkt svarer efter en OP 
eller NED kommando.

Der er ingen motorer/
modtagere koblet til gruppen.

 Tilføj motorerne/modtagerne i gruppen ifølge 
afsnit "Skab grupper"

Rækkevidden påvirkes af 
eksterne sendere.

Sluk for eksterne sendere i nærområdet. 
Se fejlmeddelelse nr. 2, side 234

Easy Sun io er i automatisk 
modus

Tag Easy Sun io fra vægmonteringen, så 
aktiveres manuel modus.

Et produkt standser pludseligt ved 
en kommando

Produktet har ramt en 
hindring

Se fejlmeddelelse nr. 3, side 234

Motoren/modtageren har 
modtaget en kommando fra 
en anden anordning

 Se fejlmeddelelse nr. 7, side 235



Easy Sun io

233

Indstilling af Easy Sun io

Fejlfinding (forts.)

Fejl Mulig årsag Løsning

Produkterne i solgruppen (gruppe 
5) svarer ikke

Automatisk solstyring ikke 
aktiveret.

Aktiver den automatiske solstyring. Se side 219

Vinden er for kraftig. “Vind”-
symbolet vises på displayet.

Vent til vinden er aftaget; Vindsymbolet vises 
ikke længere.

Solværdien er indstillet for 
ufølsomt. Der behøves mere 
lys for at en kommando kan 
afgives.

 Tilpas solværdiindstillingen, se “indstilling af 
solværdi” side 216

Sensor-boksen har ingen 
strøm.

Isæt sensorboksen io i en stikdåse; Kontrollér 
om der er spænding på det valgte vægudtag

Produkterne i solgruppen (gruppe 
5) svarer ikke

Solsensoren sender intet signal Test solsensoren og udskift den ved behov.

“Batteri”-symbolet vises på 
displayet

Batterierne i Easy Sun io er 
næsten afladet.

 Udskift batterierne.

Symbolerne “batteri” og “sol” vises 
på Easy Sun io displayet

Batterierne i solsensoren er 
næsten afladet.

Udskift batterierne.

Symbolerne “batteri” og “vind” 
vises på Easy Sun io displayet

Batterierne i vindsensoren er 
næsten afladet.

 Hvis der er flere vindsensorer forbundet med 
Easy Sun io, er det muligt at meddelelsen kun 
gælder for 1 vindsensor. Udskift batteriet i den 
pågældende vindsensor.

Det er ikke muligt at forbinde 
solsensoren til Easy Sun io

Hukommelsen i Easy Sun io 
er fuld.

Slet den allerede tilsluttede solsensor og 
forbind den nye solsensor til Easy Sun io.
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Indstilling af Easy Sun io

Displaymeddelelser

Symbolbillede Alarm Betydning

Lokal Motoren/modtageren er sat i lokal-modus af den lokale styring og svarer 
ikke på autokommando (masterenhed).
n  Skift til Automatisk modus.

Radio I manuel modus: Radioproblem - motoren/modtageren svarer 
ikke. Motoren/modtageren er uden for rækkevidde eller har ingen 
strømforsyning.
n  Vælg et andet sted at betjene enheden eller kontrollér 

strømforsyningen til motoren/modtageren

I automatisk modus: Sensor-boksen har ingen strøm.
n  Isæt Sensor Box io i en stikdåse.

Hindring Blokeret af hindring: Produktet har ramt en hindring.
n  Fjern hindringen. Hvis hindringen opdages ved OP-kommando skal 

produktet først køres NED for at fjerne fejlmeddelelsen.

1

Vis fejlnummer

Udråbstegn vises Tryk samtidig Antal fejlmeddelelser vises, se 
Displaymeddelelser.
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Symbolbillede Alarm Betydning

Overophedning Overophedningsbeskyttelsen er aktiveret. Motoren aktiverer beskyttelsen 
efter overbelastning.
n  Vent mindst 15 minutter så motoren kan køle af.

Solsensor batterier 
næsten afladet.

n  Udskift batterierne med tilsvarende batterier; I brugsanvisningen er der 
information om hvilken batteritype der skal bruges.

Batterier i 
vindsensor næsten 
afladet.

n  Udskift batterierne med tilsvarende batterier; I brugsanvisningen er der 
information om hvilken batteritype der skal bruges.

7

Kommando afbrudt Kommandoen til en motor/modtager er afbrudt af en anden styreenhed.
 n  Gentag kommandoen; Forsøg igen.

10 Sikkerhedsnøgle Motor/modtager og Easy Sun io har forskellige sikkerhedsnøgler.

11 Vindsensor Sensor sender intet signal

12 Solsensor Sensor sender intet signal

13 Solsensor virker Solsensor sender til et andet driftspunkt

14 Vindsensor virker Vindsensor sender til et andet driftspunkt

19 Øvrigt Øvrig fejlmeddelelse

Displaymeddelelser (forts.)
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Indstilling af Sunis WireFree io

Første brug

Test

Tryk på PROG-
knappen indtil...

Tryk kortvarigt på 
PROG-knappen på 

Easy Sun io

...lysdiode tænder ...LED blinker ...lysdiode tænder

Tryk kortvarigt på 
-knappen

Sensor Box io skal sættes i stikdåsen

Sol vises på displayet 
 OK

Sunis WireFree io fungerer nu med Easy Sun io

Åbn huset på sensoren

Åbn huset på Easy Sun io

Tryk på sol-knappen og hold 
den inde for at gå tilbage til 

hovedskærmen.
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Indstilling af Sunis WireFree io

Slet sensoren
Se side 225

Indstil grænseværdien

Tilbage til fabriksindstillinger/tilbagestil

Se Easy Sun io side 216

Tryk på PROG-
knappen indtil...

...LED blinker

Åbn huset på sensoren



238

Eo
lis

 W
ire

Fr
ee

 io
 v

in
ds

en
so

r

Indstilling af Eolis WireFree io vindsensor

---kort op og ned 
bevægelse  OK

...kort op og ned 
bevægelse.

Programmering på en motor med en 1-vejs kommando.

Tryk på PROG-knappen Smoove io, Situo io, Situo 
A/M io eller Situo Mobile io indtil...

Se nedenfor hvilken vindstyrke/hastighed der hører til hvilken vindværdi.

Tryk kortvarigt på
PROG-knappen, 

derefter...

Tryk på + eller 
- knappen for at 

indstille vindværdien.

eller

0.5 s

Åbn forsigtigt huset på Eolis WireFree io

3 s
3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

  Bemærk:   Eolis WireFree io vindsensor skal først programmeres på motoren(erne) 
inden den kan programmeres på Easy Sun io.

Vindværdi Eolis 
WireFree io

Vindhastighed +/- 
km/t

Beaufort (vindstyrke) Beaufort (vindstyrke) Vindhastighed km/t

1 10 slut 2, start 3 0 0 - 1
2 15 3 1 1 - 5
3 20 slut 3, start 4 2 6 - 11
4 25 4 3 12 - 19
5 30 slut 4, start 5 4 20 - 28
6 35 5 5 29 - 38
7 45 6 6 39 - 49
8 55 7 7 50 - 61
9 65 slut 7, start 8 8 62 - 74

9 75 - 88
10 89 - 102
11 103 - 117
12 > 117
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Indstilling af Eolis WireFree io vindsensor

 

Bemærk:   Eolis WireFree io vindsensor skal først programmeres på motoren(erne) inden
den kan programmeres på Easy Sun io.

Første brug med en Easy Sun io

Tryk på PROG-
knappen indtil...

Åbn forsigtigt huset på Eolis WireFree io

Tryk kortvarigt på
PROG-knap
Easy Sun io

...lysdiode tænder ...LED blinker ...lysdiode tænder

2 s

Eolis WireFree io vindsensor virker nu med Easy Sun io

Sensor Box io skal sættes i stikdåsen

Test

Hold -knappen 
trykket ind indtil...

...vindsymbol vises på 
displayet  OK

Tryk på sol-knappen og hold 
den inde for at gå tilbage til 

hovedskærmen.

Åbn huset på Easy Sun io
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Indstilling af Eolis WireFree io vindsensor

Slet sensoren
Se side 225

Indstil grænseværdien

Tilbage til fabriksindstillinger

Se Easy Sun io side 217

Tryk på PROG-
knappen indtil...

...LED blinkerÅbn forsigtigt huset på Eolis 
WireFree io

7 s
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Eolis 3D WireFree io

Generelt:
n  Eolis 3D WireFree io er ikke et anemometer.
n  Eolis 3D WireFree io indstillingsværdier svarer ikke til en bestemt vindhastighed.
n   Eolis 3D WireFree io er en bevægelsessensor. Sensoren måler bevægelsens acceleration og ikke 

omfanget af bevægelsen.
n   Hver markise har sin egen maks. grænse for bevægelser. ”Trial and error” bruges per markise til at 

finde den korrekte indstilling.

Brugsområde:
n   Eolis 3D Wirefree io er en radiosender. Sendeområdet er negativt påvirket af metal.
n  Eolis 3D Wirefree io har et sendeområde på 15 meter uden hindringer.
n   Eolis 3D Wirefree io er egnet til styring af 1 io motor.
n  Eolis 3D Wirefree io er egnet til brug med terrasseprodukter såsom 

knækarmsmarkiser, halvkassettemarkiser og kassettemarkiser.
n   Eolis 3D Wirefree io kan be kombineres med: Sunea io og Sunilus io motorer.

Samlingsvejledning og indstilling af værdier:
n  Anbring Eolis 3D Wirefree io på motorsiden.
n  Monter Eolis 3D Wirefree io på indersiden af den forreste ramme.
n  Monter aldrig Eolis 3D Wirefree io i et hus på den forreste ramme.
n   Sørg for at Eolis 3D Wirefree io ikke sætter sig fast mellem kassetten og frontrammen eller mellem 

armene når solafskærmningen lukker.
n  Standard-grænseværdien er indstillet på 2
n  Aktiveringsværdi 1: kør ind ved lav acceleration
n  Aktiveringsværdi 9: kør ind ved høj acceleration
n  Din leverandør kan give dig den korrekte værdi for din terrassemarkise.
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Arbejde med Eolis 3D WireFree io

Basisprincipper:
n   Forbind kun den motor du bruger til nettilslutning på 230 V .
n Forbind ikke de andre motorer til nettilslutning på 230 V .
n Motoren er allerede indstillet
n Motoren er allerede programmeret med en io 1-vejs styring

Monter fæste
Pilen skal pege opad ved montering (se tegning).
 Fæstet skal monteres så at huset kan trykkes fast på fæstet.

Hus
Huset trykkes på fæstet så at teksten Somfy kan læses.

Sensor LED

Programmeringsknap

Potentiometer

Batterirum

1
0

9 8 7

6
5

432
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Montering af Eolis 3D WireFree io
Eolis 3D W

irefree io

Montering af fæstet

Monter fæstet på et passende 
sted

Pilen på fæstet 
skal pege opad

Isætning af batterier

LED

Tag sensoren ud af huset Isætning af 
batterier

Ved korrekt isætning lyser lysdioden grønt 
i 1 sek.

Hvis den orange lysdiode fremkommer, så 
er batterierne næsten afladet
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Indstilling af Eolis 3D WireFree io

Programmering af Eolis 3D WireFree io

1  Start med den allerede programmerede 1-vejs styring

Tryk på Prog-knappen på 1-vejs  
styringen indtil...

...kort bevægelse
 OK

...kort bevægelse
 OK

3 s
3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

2  Tag Eolis 3D WireFree io

Tryk kortvarigt på 
programmeringsknappen

Lysdioden blinker kortvarigt

LED0.5 s
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Indstilling af Eolis 3D WireFree io

Indstilling og montering

Test

Justering af indstillingen

Indstil den påkrævede 
grænseværdi.

Ændre indstillingen

Anbring sensoren i  
huset

Produktet lukkerKør produktet til den nederste 
endestilling

Monter sensoren på fæstet Efter 4 sek. kort op/ned 
bevægelse af motor
 Sensoren genkender

Monter sensoren på fæstet 
og gentag testen

Tag sensoren af 
fæstet

Flyt den forreste ramme

1
0

9

8 7

6
5

4

32

1
0

9

8 7

6
5

4
32

1
0

9

8 7

6
5

4

32

1
0

9

8 7

6
5

4

32

Råd: Brug 
grænseværdi 
1, 2 eller 3.

1
0

9

8 7

6
5

4
32

1
0

9

8 7

6
5

4

32

Arbejde med forudvalgte grænseværdier
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Indstilling af Eolis 3D WireFree io

Sletning af Eolis 3D WireFree io fra motorhukommelsen

1  Start med den allerede programmerede io-sender

Tryk på Prog-knappen på 1-vejs 
styringen indtil...

...kort bevægelse
 OK

...kort bevægelse
 OK

3 s
3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

2   Tag Eolis 3D WireFree io som du ønsker at slette fra motorens 
hukommelse

Tryk kortvarigt på 
programmeringsknappen

Lysdioden blinker kortvarigt

LED0.5 s
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Eolis 3D WireFree io

Fejlfinding

Fejl Mulig årsag Løsning

Terrassemarkisen køres 
 
ind hvert 30. minut

Batterierne er næsten afladet
n  Tag Eolis 3D Wirefree io fra fæstet
n  Hvis den orange lysdiode lyser, så er 

batterierne næsten afladet.

Udskift begge batterier og sæt sensoren 
i fæstet

Terrassemarkisen køres ikke 
længere ud ved solskin

Batterierne er afladet.
n  Tag Eolis 3D Wirefree io fra fæstet
n  Tryk kortvarigt på 

programmeringsknappen
n  Hvis lysdioden IKKE blinker er batterierne 

afladet

Udskift begge batterier og sæt sensoren 
i fæstet

Terrassemarkisen køres ind 
hver time

Batterierne er afladet.
n  Tag Eolis 3D Wirefree io fra fæstet
n  Tryk kortvarigt på 

programmeringsknappen
n  Hvis lysdioden IKKE blinker er batterierne 

afladet

Udskift begge batterier og sæt sensoren 
i fæstet

Rækkevidden påvirkes af forstyrrelser
n  Batterierne er ikke afladet

n  Test med nye batterier
n  Kontrollér funktionen med Eolis 3D 

Wirefree io på et andet sted på den 
forreste ramme, nærmere motorens side

n  Brug kun Eolis 3D Wirefree io til et 
produkt

n  Der er et andet trådløst system i 
nærheden som forstyrrer
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Telis Composio io | Impresario Chronis io | Easy Sun io

Tilføj motorer til Telis Composio io / Impresario Chronis io / Easy Sun io 
via 1-vejs styring

1  Start med den allerede programmerede 1-vejs styring

Tryk på programmeringsknappen indtil... ...kort bevægelse
 OK

3 s
3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

2  Tag Telis Composio io / Impresario Chronis io / Easy Sun io

Kort op og ned 
bevægelse  OK

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

0.5 s

Timeglas eller blinkende vinkelsymboler 
på displayet.

Lysdiode blinker

Slet motoren/modtageren fra Telis Composio io / Impresario Chronis 
io /Easy Sun io via 1-vejs styringen

Følg ovenstående trin for at fjerne motor/modtager fra hukommelsen i Telis Composio io / Impresario 
Chronis io / Easy Sun io
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Indstilling af Telis Composio io | Impresario Chronis io

Kopier motorer/modtagere via Telis Composio io til andre 2-vejs styringer

1  Start intern scan

...liste med fundne produkter  
vises på displayet

Tryk på 
PROG-knappen indtil ...

Zapping 
All (3)
Mot1
Mot2 
Mot3

Bemærk:  - Sikkerhedsnøglen skal allerede være kopieret!!! (side 222) 
- Til denne handling behøver du IKKE at være i nærheden af motorerne/modtagerne

2  Vælg produkt Telis Composio io

3  Bekræft valget Telis Composio io

4  Tag 2-vejs styringen som skal tilføjes

Kort op og ned bevægelse  OK

eller

Vælg påkrævet 
motor

Bekræft valg og tryk 
på OK

Zapping 
All
Mot1
Mot2 
Mot3

Selection 

confirmed

1

1

Lysdiode blinker, timeglas eller 
blinkende vinkelsymboler på 

displayet

Alle produkter kobles automatisk til de 3 forprogrammerede scenarier med Impresario Chronis io. Brug 
et af disse scenarier til at teste forbindelsen

---kort op og ned 
bevægelse  OK

Lysdiode lyser kortva-
rigt, hovedskærmen 

vises på displayet og...

Connection 

procedure 

successful

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

0.5 s
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Indstilling af Telis Composio io | Impresario Chronis io

Connection 

procedure 

successful

0.5 s

1  Foretag ekstern AutoScan med Impresario Chronis io/Telis Composio io

2  Vælg produktet

3  Programmer produktet

Tilføj ekstra 2-vejs styring via en ekstern AutoScan

Tryk kortvarigt på samme tid

Tryk kortvarigt på 
programmerings-

knappen

Bemærk:  - Sikkerhedsnøglen skal allerede være kopieret!!! (side 222) 
- Til denne handling skal du være i nærheden af motorerne/modtagerne

2 s

Vælg påkrævet 
motor*

Bekræft valg
tryk OK

Kort op og ned 
bevægelse  OK

Kort op og ned 
bevægelse  OK

Zapping 
All
Mot1
Mot2 
Mot3

Selection 

confirmed

eller

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Liste med fundne produkter 
vises på displayet

Zapping 
All
Mot1
Mot2 
Mot3

og

Programmer næste produkt?
 gå til trin 4

Afsluttet programmering?
 gå til trin 5

eller

* Programmer alle motorer/modtagere med det samme? Vælg “Alle”

1

1
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Indstilling af Telis Composio io | Impresario Chronis io

4  Programmer det næste produkt

5  Programmering afsluttet, forlad “skifte”

Connection 

procedure 

successful

Connection 

procedure 

successful

Liste med fundne produkter 
vises på displayet

 forlad “skifte”  Hovedskærmen vises

Tryk én gang

Tryk kortvarigt på 
C-knappen 

Zapping 
All
Mot1
Mot2 
Mot3

Connection

Procedure 

interrupted

 Gentag trin 2 og 3

Menu
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Skabe grupper (ændre) i skemaet i hovedskærmen  se nedenfor
Gruppere grupper (ændre) i menuen  se trin 5
n Der er allerede io produkter gemt i Telis Composio io hukommelse
n Der er allerede grupper som vises i de sorte dele i tabellen.
n Ændre i en gruppe  gå til trin 4

1  Vælg en tom gruppe i tabellen

Vælg en tom gruppe 
og…

Menu

< Floor >

…tryk OK

eller

2  Indtast navn eller vælg navn

indtast navn   indtast gruppens navn
vælg navn  vælg gruppens navn i listen

Vælg “Indtast navn” eller 
“Vælg navn” og tryk på OK
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Indstilling af  Telis Composio io

3  Indtast navn eller vælg navn

Gå til det påkrævede 
bogstav eller tal

Store trin gennem 
alfabetet og...…

… tryk på knappen

Tryk på C-knappen for at slette bogstaver/tal

Gentag dette indtil det påkrævede navn er på displayet. Bemærk: maks. 12 tegn.

4  Skabe/ændre gruppe

Tryk på OK for at gemme 
navn og…

Tryk på OK  rediger 
gruppe

…tekst vises på 
displayet

Tryk på knappen for at 
vælge at markere eller 
afmarkere produkter

Tryk på OK for 
at bekræfte

Hovedskærmen vises

Menu

-

5  Gå til Gruppefunktion i menuen

Menu

< 1st floor > 1st floor

Gå til menu og… …tryk OK

Menu



Te
lis

 C
om

po
si

o 
io

254

Indstilling af Telis Composio io

6  Gå til Gruppefunktion

Gå til 
Gruppe og…

…tryk OK

7  Vælg grupper at gruppere (ændre)

8  Vælg en tom gruppe (tom del)

1st floor 1st floor

Tryk på knappen for at 
vælge at markere eller 

afmarkere grupper 
(sorte dele)

Tryk på OK for at 
bekræfte

Tryk på OK for at 
bekræfte

Tryk OK

GruppeGruppe
Choose a free 
place for the 
new group 
and press OK

Gruppe

Menu

-

Følg trin 2 og 3 på side 252 og 253 tryk derefter 
to gange på C-knappen for at gå tilbage til 
hovedskærmen.
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Indstilling af  Telis Composio io

Intern scan
Den interne scan har formål som indbefatter:
n  Justering af en endestilling* 

*BEMÆRK: Send først produkt til endestop inden intern scan udføres
n  Tilføj/slet 1-vejs styring/vindsensor i motoren
n  Slet et produkt fra en 2-vejs styring
n   Indstil/fjern efterstrækning* 

*BEMÆRK: send først produkt til nederste endestop inden intern scan udføres

1  Start intern scan

Zapping 
All (3)
Mot1
Mot2 
Mot3

Tryk på programme-
ringsknappen indtil...

...liste med fundne 
produkter vises på 

displayet

2  Vælg produkt Telis Composio io

Kort op og ned bevægelse  OK

eller

Vælg påkrævet 
motor

Zapping 
All
Mot1
Mot2 
Mot3

1

4  Indstillinger
Juster nederste grænseværdi  gå til side 156, trin 2
Juster øverste grænseværdi  gå til side 156, trin 2
Tilføj 1-vejs styring eller vindsensor i motor  gå til trin 5
Slet 1-vejs styring eller vindsensor i motor  gå til trin 6
Slet produkt (motor eller sensor) fra 2-vejs styring gå til trin 7
Indstil eller fjern efterstrækning  gå til side 136

Bekræft valg
tryk OK

Selection 

confirmed

3  Bekræft valget Telis Composio io
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Indstilling af Telis Composio io

5  Tilføj 1-vejs styring eller vindsensor i motor

6  Slet 1-vejs styring eller vindsensor fra motor

Gør noget andet med denne motor? Tilbage til trin 3.
Til næste motor? Tilbage til trin 2.
Klar? Gå til trin 8

Gør noget andet med denne motor? Tilbage til trin 3.
Til næste motor? Tilbage til trin 2.
Klar? Gå til trin 8

1-vejs styring eller vindsensor skal tilføjes

1-vejs styring eller vindsensor skal tilføjes

Kort bevægelse  OK

Kort bevægelse  OK

Tryk kortvarigt på programmeringsknappen

Tryk kortvarigt på programmeringsknappen

1 09

8
7654

3
2

1 09

8
7654

3
2

<1 s

<1 s

Bagsiden af Smoove

Bagsiden af Smoove
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Indstilling af  Telis Composio io

Unlinking 

successful

8  Forlad intern scan-modus

Tryk én gang på C-knappen

Connection

Procedure 

interrupted

7  Slet produkt (motor) fra 2-vejs styring

Programmeringsknap
 Tryk kortvarigt på 2-vejs styring

Til næste motor? Tilbage til trin 2.
Klar? Gå til trin 8
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Easy Sun io, Telis Composio io, Impresario Chronis io

Erstatning af en mistet eller defekt 2-vejs styring
Funktionen er til at ændre sikkerhedsnøglen

Situation 1:
n  Der er mindst 1 anden 2-vejs styring i installationen, fortsæt med trin 1 på denne side

Situation 2:
n Der er ikke længere en 2-vejs styring i installationen, fortsæt på næste side.

Situation 1:

1  Skab ny nøgle i installation
Efter 2 sek.

Lysdiode tændt
Efter 7 sek.

Lysdiode er slukket

Hold Key-knappen inde (7 sek.) indtil lysdioden slukker igen, og slip derefter.

 

Bemærk:   Den nye nøgle skal kopieres til alle andre 2-vejs styringer i installationen for at den skal virke 

igen i installationen. Se side 222, kopiering af en nøgle.
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Indstilling af  Telis Composio io

Erstat en mistet eller defekt 2-vejs styring eller hvis der ikke længere er 
en styreenhed i systemet

Situation 2:
Denne handling gælder kun for:
n io-homecontrol med Somfys rørmotorer
n  Ændre nøgle hvis: 

- Den eneste 2-vejs styring i installationen er mistet eller defekt. 
- Der ikke længere er nogen driftsenheder i installationen. 
-  For andre io-homecontrol til Somfy-produkter, se afsnittet om produktet i installationsguiden eller se 

den tilhørende manual.
   -  For io-homecontrol produkter fra forskellige partnere, se tilhørende manual.

1  Åbn hukommelsen ved at afbryde strømforsyningen to gange
Dette skal gøres på alle rørmotorer hvori nøglen skal ændres

Bemærk sekvens og varighed

tryk 2 sek. fra tryk 10 sek. til tryk 2 sek. fra til Kort eller 5 sek. bevægelse

2 Start ekstern scan

2 3
10.5 s

Tryk kortvarigt på 
samme tid

Lysdioden blinker 
ca. 30 s - 1 min

Lysdiode tændt Op og ned bevægelse

Zapping 

 Oximo io
 Oximo io
 Oximo io

All (3)
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Indstilling af Telis Composio io

3 Vælg alle produkter

4 Anbring ny nøgle i motorerne

5   Forlad scan-modus

Tryk kortvarigt på pro-
grammeringsknappen

Tryk kortvarigt 
på C-knappen, 

hovedskærmen vises

Bekræft valg
tryk OK

Op og ned bevægelse

Kort op og ned bevægelse  OK

Selection 

confirmed
Zapping 

 Oximo io
 Oximo io
 Oximo io

All (3)

Connection 

procedure 

successful

lysdioden lyser 
vedvarende

2 3
1

2 3
1



261

Im
presario Chronis io

Indstilling Impresario Chronis io

Skab scenarier

1  Åbn menuen

2  Skab nyt scenarie

3  Indtast navn

Gå til menu og…

Gå til ny og…

…tryk OK

…tryk OK

Menu MenuMenu

Indtast selvvalgt scenarienavn  gå til trin 3
Vælg scenarienavn fra liste  gå til trin 5
(dette navn kan ændres)

Tryk OK Gå til det påkrævede 
bogstav eller tal. Tryk på 
C-knappen for at slette 

bogstaver/tal

Store trin 
gennem 

alfabetet og...…

… tryk på knappen

Gentag dette indtil det påkrævede navn er på displayet. Bemærk: maks. 12 tegn.
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Indstilling Impresario Chronis io

5  Vælg navn

6  Juster navn

4  Gem scenarienavn

Gå til 
‘vælg navn’ og...

…tryk OK Vælg påkrævet 
navn

Tryk OK

Gå til trin 7

7  Gem scenarienavn

Gå til det påkrævede 
bogstav eller tal.Tryk på 
C-knappen for at slette 

bogstaver/tal

Tryk OK

Store trin gennem 
alfabetet og...…

… tryk på knappen

Gentag dette indtil det påkrævede navn er på displayet. Bemærk: maks. 12 tegn.
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Indstilling Impresario Chronis io

8  Indstil scenarie
Sæt produkter i den påkrævede stilling med lokal styring, f.eks.: Situo 1 io.
 

Bemærk:   Selv om alle produkter allerede er i den påkrævede stilling, skal de betjenes og sættes i den påkræ-

vede stilling, ellers inkluderes de ikke i scenariet.

9  Gem scenarie

Tryk OK

Connection 

procedure 

successful

➞

Døgn- og ugeprogrammering beskrives i brugsanvisningen til Impresario Chronis io, 
 
afsnit 6, Programmering af timer, side 9.



264

Beskrivelse af Keytis 4  (Home) io

Keytis 4 (Home) io

Isæt/udskift batteri

Indikatorlys

Batteriindikator
Central STOP-knap

Individuelle styringsknapper

Luk klips

KEY-knap: gem systemnøglen

PROG-knap: programmering af fjernbetjeningssenderen

Central CLOSE-knap (Kun med Keytis 4 Home io)

OK
Kommando udføres (lys 
blinker)
Ikke OK (lys blinker 
hurtigt)

Keytis 4 io Keytis 4 Home io

Fjernbetjeningssender betjener 
højst 4 produkter.

Hvis batteriindikatoren begynder 
at lyse, kan du stadig bruge 
fjernbetjeningssenderen i 
mindst 15 dage før batteriet er 
helt tomt.

Fjern først
lukkeklipsen

Ke
yt

is
 4

 (H
om

e)
io
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Keytis 4 (Hom
e)io

Programmering og lagring af sikkerhedsnøgle

1  Gem sikkerhedsnøgle

Keytis 4 (Home) io

Findes der allerede en io-homecontrol® sender i installationen?
Ja  gå til trin 1
Nej  gå til trin 2 eller 3

Start på det aktuelle sted (nær motoren) med senderen i installationen allerede

Tryk på KEY-knappen 
indtil...

Klik på KEY-knappen på 
Easy Sun, Impresario eller 
Composio io styringen 
indtil lysdioden blinker 
hurtigere

Tryk kortvarigt på KEY-
knappen

...lysdioden lyser, styringen 
bipper

lysdioden blinker, 
styringen bipper

lysdioden blinker hurtigt, 
styringen bipper igen

(Kortvarig) (Lang)

Ny sikkerhedsnøgle er gemt

‘Bip’ ‘Bip’

3 s eller 3 s

2  Programmer en sender, og start fra en motor

Dexxo Pro io:
Tryk på PROG-knappen indtil lyset 

tænder

C1 ændres til F0

Start med motoren

Tag den nye Keytis 4 (Home) io styring

2 s

‘Bip’
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Ke
yt

is
 4

 (H
om

e)
io

Keytis 4 (Home) io

Tryk kortvarigt på 
PROG-knappen

Lysdioden blinker grønt, 
styringen bipper

Tryk kortvarigt på 
valgt styringsknap

Lysdioden blinker grønt, 
styringen bipper igen.

Dette kan tage op til 1 minut.

...Dexxo lys blinker
5 sekunder

‘Bip’ ‘Bip’

Styringen bipper, lysdiode 
lyser og...

‘Bip’

Tag den nye Keytis 4 (Home) io styring

For Dexxo Pro io

Udføres på stedet. (Nær ved modtageren/motoren og hav ikke senderne for tæt på hinanden)

3   Programmering ved at kopiere fra en allerede programmeret Keytis

Her kopieres alle knapper på en allerede programmeret sender 
(A) fuldt til den nye sender (B). (Nøglerne på de to sendere er 
de samme)

Hver enkel styringsknap kan kun 

programmeres på 1 modtager/

motor.

Tryk på PROG-
knappen på styring 

A indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-
knappen på styring B

...lysdiode lyser (og 
slukker
 igen)

lysdioden blinker, 
styringen bipper

lysdioden blinker 
hurtigt, styringen 

bipper igen

‘Bip’‘Bip’ ‘Bip’

2 s

(Kortvarig)

(Kortvarig) (Kortvarig) (Lang)

(Kortvarig)

(Lang)
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Keytis 4 (Hom
e)io

Keytis 4 (Home) io

Slet en programmeret knap

Slet al programmering

Udføres på stedet. (Nær ved modtageren/motoren og hav ikke senderne for tæt på hinanden)

Tryk på PROG-knappen og på 
knappen som skal slettes

lysdiode blinker grønt, 
styringen bipper

Lysdioden blinker grønt, 
styringen bipper igen.

Dette kan tage op til 1 minut.

‘Bip’ ‘Bip’

Bemærk: af sikkerhedsmæssige årsager skal man være nær ved modtageren/mo-

toren for at kopiere information fra en Keytis (Home) io 

Tryk på PROG-knappen 
og KEY-knappen 

på samme tid

lysdiode blinker grønt, 
styringen bipper

Lysdioden blinker grønt, 
styringen bipper igen.

Dette kan tage op til 1 minut.

Senderen er nu i fabrikskonfiguration.
Den lagrede systemnøgle er ændret.

‘Bip’‘Bip’

(Kortvarig)

(Kortvarig)

(Kortvarig)

(Kortvarig)
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Keytis 4 (Home) io

Programmering af en central lukning (Kun Keytis 4 Home io)
Som standard låser en centrallåsningskommando alle programmerede modtagere.
Start med en oplåst 4 (Home) io  se side 271

Start med en oplåst Keytis 4 (Home) io  se side 271

Start med en oplåst Keytis 4 (Home) io  se side 271

Tryk kortvarigt på 
STOP CODE-knappen...

Tryk kortvarigt på STOP 
CODE-knappen...

Tryk kortvarigt 
på 

STOP CODE-
knappen...

...indtil lysdiode slukker, 
styringen bipper to gange

...indtil lysdiode 
slukker, styringen 

bipper 
to gange

...indtil lysdiode 
slukker, 

styringen bipper 
to gange

Tryk på
STOP CODE-knappen...

Tryk på STOP CODE-
knappen...

Tryk på STOP CODE-
knappen...

...indtil lysdiode lyser, 
styringen bipper

...indtil lysdiode 
lyser, styringen 

bipper

...indtil 
lysdiode lyser

Tryk kortvarigt på HOME-
knappen

Tryk kortvarigt 
på STOP CODE-

knappen

Tryk kortvarigt 
på STOP CODE-

knappen

Tryk på knapperne som 
styrer motoren/modtagerne 
som skal inkluderes i det nye 

 
centrallåsningsprogram.

Tryk kortvarigt på 
denne  styrings knap

Tryk kortvarigt på 
denne  styrings 

knap

5 s

5 s

5 s

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

Bemærk: Denne programmering har ingen effekt hvis 

 

HOME-knappen programmeres på en lukkestyring.

Sluk for bip-signaler

Aktiver bip-signaler

Lysdiode 
tændt
Lysdiode er 
slukket
LED lyser

Lysdiode 
tændt
LED slukker
LED lyser

Lysdiode 
tændt
LED slukker
LED lyser

Kan ændres ved 
at programmere 
de pågældende 
knapper igen
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Keytis 4 (Home) io

Indtast 
oplåsningskoden igen

Indtast den korrekte 
oplåsningskode

Tryk kortvarigt på
STOP CODE-knappen...

Bekræft med STOP 
CODE-knappen...

lysdiode slukker.

Keytis er nu 
låst op

Styreknapperne kan 
nu bruges

Tryk på STOP CODE-
knappen...

...indtil lysdiode lyser, 
styringen bipper

Indtast oplåsningskode 
med 4 knapper

Tryk kortvarigt på STOP 
CODE-knappen...

5 s ‘Bip’ ‘Bip’ ‘Bip’

2  Brug af en oplåsningskode med 4 knapper

Låsning af anordning med 4 knapper

Start med en oplåst Keytis 4 (Home) io  se side 271

Start med en låst Keytis 4 (Home) io  se side 271

Der er som standard ikke programmeret en oplåsningskode.

Efter indtastning af 5 forkerte koder blokerer Keytis 4 (Home) io. 

For at gendanne dette skal al programmering slettes.

1  Programmering af en oplåsningskode med 4 knapper

maks.
10 s

maks.
10 s

maks.
10 s

maks.
10 s

maks.
10 s

Lysdiode 
tændt
LED slukker
LED lyser

Efter 2 min. er senderen 
låst igen

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’
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Keytis 4 (Home) io

Tryk på den valgte knap 
igen

Tryk på den valgte 
oplåsingsknap

Tryk kortvarigt på STOP 
CODE-knappen...

Bekræft med STOP 
CODE-knappen...

lysdiode slukker.

Keytis er nu låst op Styreknapperne kan nu 
bruges

Tryk på
STOP CODE-knappen...

...indtil lysdiode lyser, 
styringen bipper

Vælg den aktuelle 
oplåsingsknap

Tryk kortvarigt på STOP 
CODE-knappen...

5 s ‘Bip’

2  Brug af oplåsningsknappen

Låsning af anordning med 1 knap

Start med en oplåst Keytis 4 (Home) io  se side 271

Start med en låst Keytis 4 (Home) io  se side 271

Der er som standard ikke programmeret en låse-knap.

Efter indtastning af 5 forkerte koder blokerer Keytis 4 (Home) io. 

For at gendanne dette skal al programmering slettes.

1  Programmering af oplåsnings-knap

maks.
10 s

maks.
10 s

maks.
10 s

maks.
10 s

maks.
10 s

Lysdiode 
tændt
LED slukker
LED lyser

eller eller
eller

Efter 30 sek. er 
senderen låst igen

‘Bip’ ‘Bip’

‘Bip’
‘Bip’

‘Bip’
‘Bip’
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Slet oplåsningskoden og/eller oplåsnings-knappen
Start med en låst Keytis 4 (Home) io  se nedenfor

Tryk kortvarigt 5 gange 
på STOP CODE-knappen 

indtil...

Indtast den korrekte 
oplåsningskode eller...

...tryk på den korrekte 
oplåsnings-knap

...tryk på den korrekte 
oplåsnings-knap

...lysdiode slukker, 
styringen bipper to gange

Ved en fejl under programmering, indstilling eller indtastning af en adgangskode 
hører du en række af hurtige bip og LED blinker orange

Med oplåsning med 4 knapper låses senderen automatisk igen 2 min. efter den sidste betjening.
Med oplåsning med 1 knap låses senderen automatisk igen 30 sek. efter den sidste betjening.

Indtast den korrekte 
oplåsningskode

Bekræft med STOP 
CODE-knappen...

Bekræft med STOP 
CODE-knappen...

Keytis er nu låst op

Tryk igen på STOP CODE-
knappen indtil...

...lysdiode lyser vedvarende

5 s

5 x

‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’ ‘Bip’
‘Bip’

‘Bip’

‘Bip’ ‘Bip’

‘Bip’ ‘Bip’

maks.
10 s

eller

eller maks.
10 s

maks.
10 s

Programmeringsfejl eller indstillingsfejl

Oplåsning af Keytis 4  (Home) io

Lysdiode 
tændt
LED slukker
LED lyser
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Dexxo Pro io

Beskrivelse af programmeringsknapperne

Fjern lampedækslet

SET-knap

Display

Programmeringsknap

+ og - knapper

Bekræft-knap

Valgknapper

n  Tryk i 0,5 sek.: gå til opsætningsmenuen eller 
forlad opsætningsmenuen 

n  tryk i 2 sek.: Opstart af Auto-læring
n  tryk i 7 sek.: slet Auto-læring og parametre 
n afbryd Auto-læring

n  tryk i 2 sek.: læs fjernbetjeningssendere
n  tryk i 7 sek.: slet fjernbetjeningssendere

n   Ændre værdi på en parameter
n  Brug af tvangsstyret kommandomodus

n  Opstart af Auto-læringscyklus
n   Bekræft valg af en parameter
n  Bekræft værdi af en parameter

n   Vælg parameter

Samling af Dexxo 
Pro io
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Dexxo Pro io

1  Tilkobling til netstrøm

2  Finjustering af Dexxo Pro io

3  Koblingsvogn

Skru kapslingen løs og 
fjern beskyttelsen

Skru lampen ind i armaturet Kobl til netstrømmen.
Lyset blinker 3 gange

S1 symbol vises på 
displayet

S2 vises på displayet...lyset tænder.
Når knappen slippes, slukker 

lyset

Tryk på SET-knappen indtil...

Tryk på “+” og/eller “-” knappen indtil den bevægelige del af gearkassen kobles til vognen.

4  Bestem endestilling

Den bevægende del går 
imod den lukkede stilling.

Den bevægende del går imod den 
åbne stilling.

og

Tryk kortvarigt på “-” 
knappen

Tryk kortvarigt på “+” 
knappen

Auto-læring 
er vellykket 
gennemført

Auto-læring 
mislykkedes.
Forsøg igen

Tryk på OK-knap (kortvarigt)
S2 blinker

Porten følger en komplet åbne/lukke-cyklus.
(Du kan afbryde Auto-læring med SET-knappen)

5  Styring | BEMÆRK: Porten skal være lukket!!!
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Dexxo Pro io

Programmere 1-vejsstyring KeyGo io

1  Beskrivelse af senderen

2  Udskift batteri

Kontrollys (LED) OK
Kommando er 
udført

Programmering af KeyGo sender

Hver enkel styringsknap skal programmeres individuelt. Hvis en knap allerede er programmeret, kan 
den ikke programmeres til en anden modtager. Slutprodukter kan styres i en 4-cyklusmodus: op/stop/
ned/stop.

En sender kan programmeres på to måder:
n Programmering fra Dexxo Pro io motor.
n Programmering ved at kopiere fra en allerede programmeret io sender.

programmeringsknap

4 valgknapper til kommando

CR 2430

CR 2430

1 2

CR 2430

CR 2430

1 2

CR 2430

CR 2430

1 2
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Dexxo Pro io

1

Programmering fra the Dexxo Pro io motor

2  Vælge styringsknap til styring af Dexxo Pro io motor

Tilbagestille indstillinger for Auto-læring

Slet sendere

Tilbagestille indstillinger

F0 vises på displayet...lys tændt

Efter 2 sek. lys 
tændt...

Efter 2 sek. lys 
tændt...

Tryk på PROG-knappen indtil...

Tryk kortvarigt på den 
valgte knap for at styre 

motoren...

Lysdiode 
blinker

Efter 1 sekund vises Ad 
¨på displayet...

...C1 vises på displayet

Tryk samtidig

S1 symbol vises på displayetTryk på SET-knappen 
i 7 sekunder...

Alle indstillinger slettes
Alle parametre er tilbage i 
standardværdier.

...og efter 5 
sek. slukket 

igen

S1 symbol vises på 
displayet

Alle 
programmerede 
sendere slettes.

Tryk på programme-
ringsknappen i 
7 sekunder...

så 5 sek. 
blink

...lys blinker i 5 
sekunder

 7 s
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Dexxo Pro io

Ændre parameterindstillinger

1   Aktuel værdi vist 
I dette eksempel, blev aktiver parameter P4 “Delvis åben” valgt.

2  Indtast ny værdi (aktiver delvis åben cyklus)

Den nye værdi (01) 
vises på displayet

Tryk kortvarigt på SET-
knappen for at gå tilbage til C1

...-- vises på displayetBekræft ny værdi 
Tryk på OK indtil...

Tryk på “+” eller “-” 
knappen indtil den 

ønskede værdi vises

Den aktuelle værdi (00) vises på displayet

Tryk kortvarigt på 
SET-knappen

P0 vises på displayet Tryk på valgknapperne 
( eller ) indtil P4 vises

Tryk OK
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Dexxo Pro io

Indstilling af delvis åben stilling (P6)

1  P6 aktivering 
(P4 skal aktiveres først. Følg punkt 1 og 2)

2  Sæt garageporten i delvis åben stilling

3  Hvordan der programmeres en kanal til delvis åbning.

Tryk kortvarigt på SET-
knappen

P0 vises på displayet Tryk på valgknapperne  eller ) indtil 
P6 vises

Tryk OK

hold “+” knappen inde indtil den 
ønskede åbne stilling forefindes

hold “-” knappen inde indtil den 
ønskede åbne stilling forefindes

C2 vises på 
displayet

C4 vises på 
displayet

Tryk på SET-knappen for 
at gå tilbage til C1

Bekræft ny delvis 
åben stilling  tryk 

på OK

P6, delvis åben stilling er nu aktiveret.

eller

Når parameter P4 aktiveres, programmeres alle knapper på allerede programmerede fjernbetjeninger for delvis 
åbning af garageporten. Derfor er det nødvendigt med en ekstra handling til programmeringen af knapperne til 
fuldstændig åbning af garageporten.

Skifte til fuldstændig åbning med en knap som allerede er programmeret

Tryk på den store knap og den lille knap 
i midten af fjernbetjeningssenderen 

samtidig.
Fjernbetjeningssenderens lysdiode blinker.

Inden for 10 sekunder, tryk på knappen 
på fjernbetjeningssenderen som 

allerede er programmeret

Knappen er nu programmeret 
til komplet åbning.

10 s
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Dexxo Pro io | KeyGo io

Detektering af hindring under åbning

...åbner igen

Porten stopper 
omgående

Porten stopper 
omgående og...

Detektering af hindring under lukning

Programmering ved at kopiere en KeyGo io som allerede er programmeret.
(skal foregå nær ved motoren)

Tryk på den valgte 
kommandoknap

Dexxo Pro kan nu styres af den gamle og den nye kommando.

2 s

Allerede programmeret styring

Ny styring

lysdiode begynder 
at blinke

lysdiode begynder 
at blinke

Tryk på kommando-
knappen for at kopiere 

indtil...

Tryk samtidig

Tryk samtidig

2 s

2 s

...lys tændt F0 vises på displayet

Efter 1 sekund 
vises Ad ¨på 
displayet...

...C1 vises på 
displayet

...lys blinker i 
5 sekunder
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Dexxo Pro io

Betydning af forskellige parametre
Kode Beskrivelse Værdier Kommentar

P0 Driftsmodus 0: sekventiel
1: automatisk lukning

 Drift i automatisk luknings-modus er kun mulig hvis fotocelle-beskyttelse 
er installeret. Så P2=1 eller P2=2. Ved drift i automatisk luknings-modus 
lukker porten automatisk efter en indstillet ventetid programmeret med 
parameter “t0”.

P1 Forudgående 
underretning 
med orange 
lys

0:  uden forudgående 
underretning

1:  med forudgående 
meddelelse i 2 sek.

 Hvis garagen giver adgang til en offentlig vej, skal du vælge “med 
forudgående underretning”: P1=1.

P2 Sikkerheds-
indgang

0:  intet 
sikkerhedssystem

1:  sikkerhedssystem med 
selv-test

2:  sikkerhedssystem 
uden selv-test

 Hvis “0” er valgt, så er sikkerhedsindgangen ikke aktiv. Hvis “1” er valgt, 
udføres der en selv-test af sikkerhedssystemet ved hver driftscyklus. 
Hvis “2” er valgt: sikkerhedssystem uden selv-test. I dette tilfælde skal 
sikkerhedssystemet testes hver 6. måned for korrekt drift.

P3 Hindringsde-
tekteringens 
følsomhed

0:  meget lav følsomhed
1: lav følsomhed
2: standard
3: høj følsomhed

  Hvis parameter P3 ændres, skal installatøren kontrollere at 
hindringsdetekteringen er tilstrækkelig med henblik på kravene i Bilag A 
i standard EN 12 453. Manglende overholdelse af disse vejledninger kan 
forårsage alvorlige personskade, for eksempel knusning af porten.

P4 Delvis åben 
cyklus

0: ikke aktiv
1: aktiv

 Hvis delvis åbnings-funktion aktiv: 
Et tryk på knappen som er programmeret til delvis åbning medfører delvis 
åbning, og et tryk på en knap som er programmeret til komplet åbning 
meddfører komplet åbning.

P5 Lukkehastig-
hed

0:  laveste hastighed: 
ca. 3.5 cm/s til

9:  højeste hastighed: 
ca. 18 cm/s

som standard indstillet 
på 6: 
ca. 12 cm/s

 Hvis denne indstilling ændres og en hindring detekteres forkert, skal 
justeringen af endepunktet og automatisk læring udføres igen.

 Hvis parameter P5 ændres, skal installatøren kontrollere at 
hindringsdetekteringen er tilstrækkelig med henblik på kravene i Bilag 

A i standard EN 12 453. Manglende overholdelse af disse vejledninger kan 
forårsage alvorlige personskade, for eksempel knusning af porten.

P6 Delvis åben 
stilling

Gemme stillingen Indstilling af den delvis åbne stilling
Sæt porten i den påkrævede delvise åbne stilling:
n  Når “-” knappen holdes inde, lukker porten.
n   Når “+” knappen holdes inde, åbner porten.
n  Bekræft med “OK”-knappen.
n  Tryk kortvarigt på “SET”-knappen for at forlade menuen.

P7 Softstop 
hastighed 
ved lukning

 0: ingen forsinkelse 
1: kort forsinkelse 
2: lang forsinkelse

P7=0: ingen forsinkelse ved slutningen af lukkebevægelsen 
P7=1:  langsom hastighed ved de sidste 20 cm af lukkebevægelsen
 P7=2:  langsom hastighed ved de sidste 50 cm af lukkebevægelsen
Hvis denne indstilling ændres og en hindring detekteres forkert, skal 
justeringen af endepunktet og automatisk læring udføres igen.

  Når denne parameter ændres efter installation, skal du udføre 
proceduren for måling af kræfter som udøves (se kontrolarket for 
konformitet for elektrisk drevne garageporte til private hjem) eller 
installer karmbeskyttelse.

P8 Hastighed for 
åbning

0:  laveste hastighed: 
ca. 3.5 cm/s

9:  højeste hastighed: 
ca. 18 cm/s

Hvis denne indstilling ændres og en hindring detekteres forkert, skal 
justeringen af endepunktet og automatisk læring udføres igen.

P9 Valg af 
arbejdsret-
ning (type 
garageport)

0:  retning
 1:  alle porte med 

undtagelse af 
udadsvingende porte

2: udadsvingende porte

Når denne parameter ændres skal lukkestillingen indstilles igen og Auto-
læringscyklussen udføres igen.
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Dexxo Pro io

Betydning af de forskellige parametre (forts.)

Betydning af statuskoder

Kode Beskrivelse Værdier Kommentar

A0 Sikkerhedshandling 
før åbning (beskyttelse 
af zone for farlig 
bevægelse på offentligt 
område (ADMAP))

 0: uden konsekvens 
1: bevægelse nægtet

 Hvis “1” er valgt, vil sikkerhedsindgangen blokere åbning 
 
af porten.

A1 Sikkerhedshandling 
under lukning

 1: stop 
2:  stop + delvis åben
3:  komplet åben

Værdi “1” er forbudt ved brug af karmbeskyttelse på 
sikkerhedsindgangen.

A2 Detektering af hindring 
under lukning

 2:  stop + delvis åben igen
3:  komplet åben igen

t0 Ventetid automatisk 
lukning

 0 til 12
(værdi ventetid = værdi x 
10 sek.) 
2: 20 s

t1 Ventetid belysning  0 til 60 (værdi ventetid = 
værdi x 10 sek.) 
6: 60 s

 Bemærk: ved gentagen brug kan den integrerede belysning 
blive slukket automatisk af overophedningsbeskyttelsen. 
Ved brug af udendørs belysning anbefales det derfor kun 
at vælge en ventetid for belysningen som er længere end 2 
min. (t1 = 12).

Kode Beskrivelse Kommentar

C1 Venter på kommando

C2 Port åbnes

C3 Venter på ny lukning af 
porten

C4 Porten er lukket

C5 Hindringsdetektering  Vist på displayet under hindringsdetektering og derefter i 30 sek.

C6 Sikkerhedsindgang aktiv Under en betjeningskommando og under bevægelsen viser displayet om 
sikkerhedsindgangen er aktiv. 
Dette forbliver på displayet så længe sikkerhedsindgangen er aktiv.

C9 Gangportsbeskyttelse 
aktiv

Under en betjeningskommando og under bevægelsen viser displayet om  
gangportkontakten er åben. Dette forbliver på displayet så længe gangportkontakten  
er åben.

Ca. Selv-testing 
sikkerhedssystem

Vist på displayet under selv-test af sikkerhedssystemer.

Cd  Funktion på nødbatteri 
Venter på kommando
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Dexxo Pro io

Vise programmeringskoder

Adgang til gemt information
For adgang til gemt information vælges parameter “Ud” og tryk på “OK”.

Vise fejlkoder og fejl

Kode Beskrivelse Kommentar

S1 Venter på programmering Et tryk på “SET”-knappen i 2 sek. starter Auto-læringsmodus.

S2 Auto-læringsmodus Auto-læringsmodus startes op ved at trykke på “OK” -knappen: 
“S2” fortsætter med at blinke under hele Auto-læringsproceduren.
Et truk på “+” eller “-” -knappen aktiverer tvangsstyret kommandomodus.

F0 Venter på aflæsning af 
motorstyreenhed

Et tryk på en knap på fjernbetjeningssenderen tilordner denne knap til betjening 
af motoren.

Kode Beskrivelse

U0 Total cyklus-tæller: titals og enheder

U1 Total cyklus-tæller: tusinder og hundreder

U2 Total cyklus-tæller: hundredtusinder

U3 Cyklus-tæller med hindringsdetektering: titals og enheder

U4 Cyklus-tæller med hindringsdetektering: tusinder

U5 Antal programmerede kommandokanaler

d0 op til d9 Sammendrag af de 10 sidste fejlmeddelelser

dd Sletning af sammendrag af fejlmeddelelser: tryk på “OK” i 7 sek.

Kode Beskrivelse Kommentar Handling

E1 Maksimal kraft nået  Under Auto-læring kræver 
porten for meget kraft fra 
motoren.

Kontroller balanceringen og/eller om porten åbnes let med 
hånden.

E4 Fejl selv-testing 
sikkerhedssystem

 Selv-testen af 
sikkerhedssystemer er 
negativ

Kontrollér om “P2”- indstillingen er tilpasset systemet som 
er koblet til sikkerhedsindgangen.
Kontrollér sikkerhedssystemets ledninger.
Kontrollér om fotocellerne er rigtigt indrettet (hvis 
monteret)

Eb Andre fejl og interferens Disse koder signalerer 
forskellige fejl på kredskortet

Frakobl strømmen (netstrøm +nødbatteri), vent i 
flere minutter og kobl netstrømmen til igen. Udfør en 
Autolæringscyklus. Hvis fejlen stadig forefindes, bedes du 
kontakte teknisk support hos Somfy.
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Nr. Navn Funktion

1 Lys øvre Information om overføring af en radiokommando

2 nedre Information om status af Metal Keypad io (blinker = låst)

3 Kommandoknapper Drift af motoren (1 knap per motor)

4 Alfanumeriske knapper Indtastning af koden

5 S-knap Adgang til programmering-modus

6 Antenne

7 Knapper PROG Programmering af en motor

8 ADR

9 RESET Aktivering af Metal Keypad io (første brug)

Låsning af Metal Keypad io

1  Beskrivelse af Metal Keypad io

n Robust metalkapsling.
n 2 kanaler.
n 2 brugerkoder (per kanal).
n Tykkelse 27 mm.
n IP 54.
n Batteridrevet.
n Baggrundsbelyste knapper

Metal Keypad io er en trådløs vægstyringsenhed med adgangskode.

Med aktiverede brugerkoder er det kun autoriserede personer som kan betjene tastaturet:
n 1 hovedkode til de 2 kommandoknapper,
n  2 sekundære koder per kommandoknap giver delvis og midlertidig adgang til ejendommen (lagring af 

sekundære koder er valgfrit).

Brugerkoder med 4, 5 eller 6 tegn efter ønske fremstilles af tal fra 0 op til 9 og A.

Knapperne på Metal Keypad io er belyst til brug i mørke.

Metal Keypad io drives med et 3 V batteri, type CR 2450.

1

2

4

5

7

3

6

9

8

Metal Keypad io
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1  Aflæse Metal Keypad io på en Dexxo motor

Brug

Første brug

Programmering af Metal Keypad io på en Dexxo motor
Metal Keypad io fungerer som en 1-knaps sender (for eksempel en Keygo io)

Rør ikke antennen under læsningen.

Åbn Keypad Tryk på RESET-knappen Tryk på en vilkårlig 
knap

Ingen lysdiode lyser; tryk på 
RESET igen.

Nederste LED lyser;
tastaturet virker.

RESETRESET

2

F0 vises på displayetHold trykket ind indtil 
lyset tænder

Tryk på Dexxo pro-
grammeringsknap-

pen i 3 sekunder

Indtast hovedkoden på 
Keypad (000000 på et nyt 

eller tilbagestillet Keypad) og 
bekræft med S-knappen.

Klik på en kom-
mandoknap

Tryk på A- og 
S-knappen på 
samme tid (det 

grønne lys begynder 
at blinke)

Det grønne lys 
slukker

C1 vises på Dexxo 
displayet

Lyset blinker 6 
gange, Keypad er 
programmeret.

Metal Keypad io



284

Ændring af hovedkoden

Brug af Metal Keypad io

Indtast den aktuelle 
hovedkode på Keypad 

og bekræft med 
S-knappen.

Indtast den aktuelle 
hovedkode på Keypad.

Tryk på 
S-knappen 

indtil...

7 s

Tryk på den 
påkrævede 

kommandoknap.

...nederste LED 
lyser.

Øverste LED blinker.

Indtast den 
påkrævede nye 
hovedkode på 

Keypad.
lysdiode slukker.

Bekræft med 
S-knappen, 

nederste LED 
slukker og tænder 

igen.

Indtast den nye kode 
igen, 

LED slukker

Bekræft med 
S-knappen

Den nye hovedkode er gemt.

Motoren kan kun betjenes når kommandoknapperne er låst op.

Med hovedkoden oplåses de 2 kommandoknapper for at kunne betjene de 2 motorer.

En kommandoknap kan oplåses med en sekundær kode.

Metal Keypad io låser automatisk 30 sek. efter det sidste tryk på en kommandoknap.

Ved successivt at trykke på den samme 
kommandoknap virker motoren som følger:

Åbn, Stop, Luk, Stop, Åbn...

Metal Keypad io
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Samling af Metal Keypad io

Gem en sekundær kode

Sekundære koder (2 koder per knap, 4-6 tegn)

Indtast den aktuelle 
hovedkode på Keypad.

Ved at tildele en sekundær kode til en kommandoknap, kan en del af ejendommen åbnes (for eksempel 
ved at tildele den sekundære kode til indgangslågen).
Tilladelsen til adgang er midlertidig, ejeren kan slette den sekundære kode når som helst.

Læg fronten på 
basispladen

Skru fastHold Keypads basisplade imod 
væggen og marker hvor hullerne 

skal bores

Fastgør Keypads 
basisplade på væggen.

...nederste 
LED lyser.

Tryk på den 
kommandoknap 

hvortil den sekundære 
kode skal tildeles.

lysdioden lyser 
vedvarende

Indtast en 
sekundær 

kode (4-6 tegn) 
lysdiode slukker

Indtast den 
sekundære kode 

igen. lysdiode 
slukker.

Bekræft med 
S-knappen.

Bekræft med 
S-knappen, 

nederste lysdiode 
tænder igen.

Tryk på 
S-knappen 

indtil...

Bekræft med 
S-knappen.

lysdiode lyser.

lysdiode slukker.

Udfør kontrollen, se 
næste trin.

7 s

Metal Keypad io



286

Indtast den aktuelle 
hovedkode på 

Keypad

Indtast den aktuelle 
hovedkode på 

Keypad

Indtast den 
sekundære kode 
som skal slettes

...nederste 
lysdiode slukker. 
Alle sekundære 
koder er slettet.

Bekræft med 
S-knappen.

Bekræft med 
S-knappen.

Tryk på > 10 sek. 
S-knap. lysdiode 

lyser...

...så slukker 
LED

Tryk på
S-knap 
indtil...

Tryk på
S-knap 
indtil...

Kontrollér at den sekundære kode er gemt korrekt

Metal Keypad io

Tryk på knappen 
som er forbundet 
med denne kode.

Hvis det øverste 
lys blinker, den 

sekundære kode er 
gemt korrekt.

Hvis det nederste lys 
blinker, den sekundære 

kode er IKKE gemt 
korrekt.

Gem koden igen.

Lås op med 
sekundær koden

Efter indtastning af 
den sekundære kode, 
vent 30 sekunder til 
tastaturet automatisk 
låser.

Sletning af alle sekundære koder

Sletning af en specifik sekundær kode

7 s

7 s

10 s

...nederste 
LED lyser.

...nederste 
LED lyser.

Tryk på 
S-knappen 

indtil...

Tryk på den 
kommandoknap hvortil 
den sekundære kode er 

tildelt.
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Metal Keypad io

Tilbagestilling

Tilbagestilling af Metal Keypad io

Fejl ved indtastning af kommandokoden

Forkert kommandokode indtastet nogle gange

Tryk på ADR-
knappen

Åbn Keypad. Det øverste lys tændes 
når der trykkes, derefter 
blinker de 2 lys 7 gange.

Luk Keypad.
Udfør fuld installation igen: 
programmering, ændring af 

hovedkode, etc.

RESET
ADRRESETRESET

RESETRESET10 s

Keypad er tilbagestillet.

Starten af den 
indtastede kode er 

forkert

Fortsæt med at 
indtaste den korrekte 

kode og...

Kun de sidst indtastede tal 
behandles.

Det nederste lys 
blinker hurtigt når 
der trykkes på en 

vilkårlig knap.

...bekræft med 
S-knappen eller 

en vilkårlig 
kommandoknap.

Fem forskellige 
forkerte koder er 
indtastet successivt.

Af sikkerhedsmæssige 
årsager er Keypad låst i
5 minutter.

Vent 5 minutter.
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Metal Keypad io

Fejlfinding

Tekniske data

Problem Mulige årsager Løsninger

Det øverste lys forbliver slukket (ingen 
bevægelse overhovedet)

Batteri afladet Udskift batteriet.

Glemt hovedkode Komplet tilbagestilling
Metal Keypad io skal tilbagestilles: 
Slet læsning ind, gå tilbage til 
koderne og radioprotokollen fra 
fabrikskonfigurationen.

Radiofrekvens 868-870 Mhz

Sikkerhedsniveau IP54 Klasse III

Driftstemperatur -20 °C til + 60 °C

Mål for Metal Keypad io (h x b x d) 115 x 95 x 27

Antal kanaler 2

Strømforsyning 1 x 3 V batteri, type CR 2450

95 mm

11
5 m

m

27 mm
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Beskrivelse af Rollixo modtageren

No.  Beskrivelse

1 Indbygget belysningsskærm

2 Modtagerens dæksel

3 Skrue på modtagerens dæksel

4 Grænsesnit for ekstern programmering

5 Grænsesnit for intern programmering

6 Antenne 868-870 MHz

7 Antenne 433,42 MHz

8 Demonterbare terminalblokke

9 Kabelklemme

10 Kabelklemmeskrue

11 Alarmskrue

12 Shunt, faldbeskyttelse

13 Sikring til motor og indbygget belysning

14 Reservesikring

15 Lampe E14 - 15 W maks. - 230 V

Nr.  Beskrivelse Funktion

1 OP-knap Åbning af porten

2 STOP-knap Standsning af porten

3 NED-knap Lukning af porten

4 PROG-knap Programmere sendere + sikkerhedskant sender

5 PROG LED Information om radiomodtagelsen og programmeringen 
af senderne

6 Motor og fald- 
beskyttelse 
lysdiode

Information om motorens tilstand og faldbeskyttelse

7 Kontaktremse 
lysdiode

Information om tilstanden af sikkerhedskanten og 
sikkerhedskant-senderen

8 Batteri lysdiode Information om tilstanden af batteriet til sikkerhedskant 

senderen

9 Celler lysdiode Information om fotocellers tilstand

Rollixo io

3 4
21

Prog

STOP

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

14

15
11

13

12

3 421

ProgSTOP

Brugsområde

Beskrivelse af modtageren

Beskrivelse af grænsesnittet for ekstern programmering

ROLLIXO-modtageren, som kobles til en Somfy CSI motor og en Somfy 
sikkerhedskant, er beregnet til motorisering af en rullegarageport til privatbolig, 
med udvendige mål:
n  Højde = maks. 4 m
n  Bredde = maks. 6 m
Antal cyklusser per time: 5 cyklusser/time jævnt fordelt over timen

3 421

ProgSTOP

1

2

3
6 7 8 9

5

4



290

Rollixo io

Mål
60,6 157,7

182,7

26
1,

9

Standard installationsdiagram

Fastgørelse af Rollixo-modtageren

Installation

Find en stikkontakt i egnet afstand (medfølgende netstrømkabel = 2 m).

Vi anbefaler at installere modtageren på den samme side af porten som sikkerhedskant-senderen.

Fjern dækslet på 
den indbyggede 

belysning.

Skru 
modtagerdækslet løs 

og fjern det.

Marker hullerne til 
boring.

Fastgør modtageren på 
væggen.

Motor
Rollixo RTS

Contactstrip

Contactstripzender

ValbeveiligingFaldbeskyttelse

Sikkerhedskantsender

Sikkerhedskant

Motor 
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Rollixo io

Tilkobling af motoren

Tilkobling af faldbeskyttelsen

Tilkobling af modtageren til netstrøm

Modtageren må ikke være koblet til netstrøm når den kobles til motoren.

Fold ud den
433,42 MHz 
antenne til 

modtageren 
fuldstændigt, så 
den peger nedad.

Skru den medfølgende 
pære ind i modtageren.

Sæt modtagerdækslet 
på plads og skru det 

godt fast.

Sæt dækslet på 
den indbyggede 

belysning på 
plads.

Tilkobl modtageren til netstrømmen.
Alle lysdioder tænder og slukker 

igen. Hvis lysdiode 1  lyser 
vedvarende, er faldbeskyttelsen ikke 

koblet (godt nok) til modtageren.
Hvis lysdiode 2  lyser vedvarende, 

er sikkerhedskanten ikke blevet 
detekteret af modtageren (senderen 

på sikkerhedskanten er endnu 
ikke programmeret, eller trådført  

sikkerhedskant endnu ikke tilkoblet).

L1 L2N
M

1 2 3 4

Ye
llo

w
/ 

gr
ee

n

B
ro

w
n

B
lu

e

B
la

ck

Forbind motoren til modtageren. Blokker 
motorkablet med 
den medfølgende 

kabelklemme.

Motorkablet SKAL være monteret i den 

isolerede 230 V-zone i modtageren.

Uden brug af faldbeskyttelse lav en gennemgående tilkobling mellem 5 og 6

Brug en pære af den samme type som den originale (E14 - maks. 15 W 

- 230 V). En pære af en anden type kan forårsage overophedning.

230 V Isolated zone 24 V Isolated zone

Sec

Safety EdgeStop K

5 6 7 8 9 1

3 421

ProgSTOP

15 W max.
E14-230 V

3 421

ProgSTOP

15 W max.
E14-230 V
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Rollixo io

Kontroller og juster rotationsretningen til motoren

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

on

Gå til motorens 
justeringsmodus; Samtidig 

trykkes der på knapperne  og 
 indtil...

Tryk på OP-knappen ...

Tryk på stop-knappen  indtil...

Tryk på OP-
knappen 

Tryk på OP-
knappen 

Produktet går 
opad  OK

Produktet går 
opad  OK

Produktet går 
nedad

 IKKE OK
gå til trin 2

Produktet går 
nedad

 IKKE OK
trin 2 igen

...motoren bevæger sig 
op og ned. lysdiode 1  

blinker langsomt.

...produktet går 
opad.

Slip i den øvre stilling. 
Ved behov justeres med 

knapperne  og 

Tryk på trykknappen for motorens øvre 
endestilling.

...motoren bevæger sig
op og ned.

 Justering af grænserne for motoren (hvis dette allerede er gjort gå til trin 5)

eller

eller

eller

1  Kontrollér motorrotationens retning

2  Juster motorrotationens retning

3  Justere øvre endestilling

Hvis motorens endestop ikke er justeret, kontrollér om 
motoren er koblet fra: de to trykknapper på motoren skal 

slås til.

BEMÆRK: Motorens endestop kan også justeres 
med et justeringsværktøj (ref. 9015971). I det tilfælde 
justeres endestoppene med kablet og gå til trin [5] for 

at lukke motorens justeringsmodus.



293

Rollixo io

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Tryk samtidig på knapperne  og eller -knappen indtil...

Tryk på NED-knappen ...

Tryk på NED-knappen  indtil... ...den er i 
den nederste 

stilling.

...produktet går nedad. Slip i den nedre stilling. 
Ved behov justeres med 

knapperne  og 

Tryk på trykknappen for motorens 
nedre endestilling.

...motoren bevæger sig op 
og ned.

LED 1  
slukker.

Installation af en trådløs optisk eller resistiv sikkerhedskant med XSE-
sender
Følg instruktionerne som er vedlagt XSE-senderen og installationssæt til den optiske eller resistive 
sikkerhedskant

eller

eller

5  Bekræft endestop

1  Installation af en magnet på undersiden af styreskinnen

4  Justere nedre endestilling

Installationen af en magnet på undersiden er obligatorisk for en resistiv 
sikkerhedskant.
Dette anbefales for en optisk sikkerhedskant for at:
n  forlænge batteriets levetid
n  undgå risiko for falsk detektering for at sikre lukning af porten
n  automatisk aktivering af maksimal følsomhed for bevægelsessensoren
n  forlænge funktionstiden for sensoren fra 25 til 35 sekunder når den nedre magnet 

 
detekteres.

Det er meget vigtigt, at du overholder målene nøjagtigt.

Fastgør bundmagneten 
på kanten af styringen 
ved at anbringe den i 

senderens stifter.

ONDERSTE  
magneet

10 mm maxi. 

ONDERSTE  
magneet

NEDRE 
magnet

NEDRE 
magnet
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Rollixo io

Programmering af XSE-senderen

Tilkobling af periferiudstyr

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

4 s

Tryk på  knappen på 
modtageren indtil...

Brug spidsen på en kuglepen til at 
presse PROG-trykknappen på senderen i 

4 sekunder indtil...

...lysdiode ovenfor lyser 
vedvarende.

...lysdiode 2  slukker, 
lysdioden Prog på modtageren 

begynder at blinke...

...slukker også. Dette kan tage 
lidt tid.

4 s

Senderen er 
programmeret i 

modtageren.

Generelt ledningsdiagram
Terminal Type af terminal Forbindelse Forklaring

1 Jordleder Motor RDO CSI 50 eller 60

2 L1

3 Neutral ledning

4 L2

5 Kontakt Faldbeskyttelse - Kontakt NC

6 Delt

7 Kontakt Sikkerhedsindgang sikkerhedskant Trådført resistiv sikkerhedskant 8k2 (terminaler 7 - 8)

8 12 Vdc Strømforsyning sikkerhedskant 12Vdc Trådført optisk sikkerhedskant (terminaler 7 - 8 - 9)

9 0 Vdc

10 Kontakt Kontakt NO Sekventiel kommando

11 Delt

12 24 Vdc Udgang orange lys 24 V - 3,5 W  Lys maks. 4 W

13 0 Vdc

14 24 Vdc Strømforsyning 24 V sendercelle Strømforsyning reflekt.celle/fotoelektrisk sendercelle

15 0 Vdc

16 24 Vdc Strømforsyning 24 V modtagercelle Strømforsyning fotoelektrisk modtagercelle

17 0 Vdc

18 Delt

19 Kontakt Sikkerhedsindgang celler (NC)

20 Udgangstest Udgangstest sikkerhedscelle Selvtest reflekt.celle

22 Antenne 433,42 MHz Forbind ikke en separat antenne (inkompatibel)

L1 L2N
M

1 2 3 4

24 Vdc

Antenne

R

24Vdc 24VCell
Ant

Sec Cell
Sec

Safety EdgeStop KeySwitch Test
Sec 

Flash

5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2214 15

Antenna

24 Vdc

Antenne
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Rollixo io

Avancerede indstillinger

Forskellige driftstyper
Der er 2 mulige driftstyper:

Sekventiel (standarddrift)  Hvert tryk på knappen på fjernbetjeningssenderen starter en 
motorbevægelse (indledende stand: port lukket) ifølge følgende cyklus: 
åbne, stop, lukke, stop, åbne...

Halvautomatisk    I halvautomatisk modus: 
n  et tryk på knappen på fjernbetjeningssenderen under åbning har ingen 

effekt.
   n  et tryk på knappen på fjernbetjeningssenderen under lukning fører til 

åbning igen..

Der er 2 muligheder for automatisk lukning af porten:

Lukkeforsinkelse    Med automatisk lukkeforsinkelse:
   n  lukning af porten sker automatisk efter den programmerede tid 

(standard 20 sek.),
   n  et tryk på knappen på fjernbetjeningssenderen afbryder aktuel 

bevægelse og lukningen (porten bliver stående åben).

Blokeret celle    Efter åbning af porten, med en bevægelse foran de fotoelektriske 
celler (lukkebeskyttelse), porten lukker efter kort tid (5 sek. fast). Hvis 
intet bevæger sig foran cellerne, lukkes porten automatisk efter den 
programmerede lukkeforsinkelse (standard 20 sek.). Hvis der er en 
hindring i detekteringszonen til cellerne, vil porten ikke blive lukket. Den 
lukkes kun når hindringen er fjernet.

NB: som standard er ingen alternativer aktiveret for automatisk lukning af porten.

Installation af fotoelektriske celler er obligatorisk, hvis et alternativ for automatisk lukning er aktiveret.
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Programmering af arbejdsmodus

Automatisk lukkemodus

Ændre arbejdsmodus

Aktivering af automatisk lukning

Ændre automatisk lukkeforsinkelse

Tryk kortvarigt på 
M-knappen for at gå 

fra sekventiel modus til 
halvautomatisk modus.

Tryk kortvarigt på 
T-knappen for at 

aktivere et alternativ for 
automatisk lukning.

Lysdioder Aktiveret modus

M1 M2 M3

 Sekventiel

 Halvautomatisk

Ikke i 
brug

Lysdioder Aktiveret alternativ for automatisk lukning

Lukkeforsinkelse

Blokeret celle

 Ingen alternativer aktive

Det automatiske lukkerelæ kan indstilles fra 5 sekunder til 2 minutter (standard 20 sekunder)
For at kunne ændre det automatiske lukkerelæ skal et af alternativerne for automatisk lukning 
aktiveres.

Tryk på T-knappen for at 
starte timeren indtil...

...LED blinker hurtigt. ...LED blinker 
langsomt eller lyser 

vedvarende.

Stop timeren med 
et kortvarigt tryk 
på T-knappen når 
den påkrævede 

forsinkelsestid er nået.

2 s Efter 5 sek. - 2 
min.
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Programmering af fjernbetjeningsenderne

Typer af sendere

Programmering af senderne
(Kontrollér om senderen allerede er programmeret)

Programmering af Keygo io senderne
Programmere fra programmeringsgrænsesnittet

Der er to typer af sendere:
n   en-vejs: Keygo io, Situo io, Smoove io, etc.
n   to-vejs med feedbackfunktion for informationen (senderne signalerer bevægelsen og 

 
bekræfter korrekt fuldførelse): 
Keytis io, Telis 1 io, Telis Composio io, Impresario Chronis io, etc.

En fjernbetjeningsender kan programmeres på to måder:
n   Programmere fra programmeringsgrænsesnittet.
n   Programmere ved at kopiere en allerede programmeret sender.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Tryk på  knappen på 
modtageren indtil...

...lysdiode ovenfor lyser 
vedvarende.

Lysdioden over  
knappen blinker, 

fjernbetjeningssenderen 
programmeres i modtageren.

...lysdiode 
blinker.

Samtidig tryk indtil...

Inden højst 10 minut-
ter, tryk på en knap 
på fjernbetjenings-
senderen som skal 

programmeres.
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Programmering ved at kopiere en allerede programmeret  
Keygo io sender
Her kopieres programmeringen af en knap, som allerede er programmeret på modtageren,  
til senderen.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

...lysdiode ovenover  
knappen lyser vedvarende.

...LED ovenover  knappen 
blinker, senderen er 

programmeret i modtageren.

...lysdiode 
blinker.

...lysdiode 
blinker.

Tryk på knappen som skal 
kopieres fra den allerede 

PROGRAMMEREDE sender indtil...

Tryk kortvarigt på den 
valgte knap til styring af 
motorisering på den NYE 

sender.

Samtidig tryk indtil...

Sletning af alle sendere

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Tryk på  knappen på 
modtageren indtil...

...LED ovenover  knappen 
slukker.

...LED ovenover  knappen 
slukker eller blinker langsomt.

7 s
Alle programmerede 

sendere er slettet.
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3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Rollixo io

Låsning/oplåsning af programmeringsknapperne
Programmeringsknapperne skal være låst for at garantere brugernes sikkerhed. Hvis 
programmeringsknapperne er låst, kan følgende funktioner ikke bruges:
n  adgang til programmeringsmodus ved at trykke på Prog-knappen på modtageren
n  adgang til justeringsmodus for motorens endestop ved at trykke på knapperne og modtageren 

samtidig
n  indstil arbejdsmodus.

Lås programmeringsknapper

Oplåsning af programmeringsknapper
For at oplåse programmeringsknapperne gentages ovennævnte låseprocedure.

Tryk samtidig på STOP- og Prog-
knappen på modtageren indtil...

...alle LEDS blinker. Programmeringsknapperne 
er nu låst.
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Rollixo io

Diagnose

XSE-sender

Faldbeskyt-
telse

Diagnose Faldbeskyttelse ikke tilkoblet eller ingen tilkobling på kontakten mellem 5 og 6. 
Faldbeskyttelse aktiveret (når tilkoblet mellem 5 og 6)

Konsekvenser Ingen bevægelse mulig

Handlinger Kontrollér faldbeskyttelsens tilkobling

Motor

Diagnose Motor ikke rigtigt tilkoblet

Konsekvenser Ingen bevægelse mulig

Handlinger Kontrollér motortilkoblingen

Diagnose Faldbeskyttelse aktiveret (hvis faldbeskyttelsen er tilkoblet mellem den blå ledning på 
motoren)

Konsekvenser Ingen bevægelse mulig

Handlinger Kontrollér installationen og udskift faldbeskyttelsen.

Diagnose Motorens temperaturbeskyttelse tilkoblet

Konsekvenser Ingen bevægelse mulig

Handlinger Vent i cirka 10 minutter.

Diagnose Motor defekt eller sikring udløst

Konsekvenser Ingen bevægelse mulig og indbygget belysning ikke tændt

Handlinger Kontrollér sikringens stand og udskift den ved behov (reservesikring medfølger med). Udskift 
motoren hvis den stadig ikke virker.

Motor Diagnose Venter på motorjustering

Handlinger Juster motorens endestop.

Status på lysdiode Betydning

 Lysdiode er slukket Installation virker

 
Lysdiode blinker 
langsomt Venter på en handling eller justering

 Lysdiode blinker hurtigt Detektering/aktivering i gang

 
lysdioden lyser 
vedvarende Fejl/defekt i installationen

Problem med XSE-sender
Lysdiode 1 og lysdiode 2:  /  / 

Trin 1: kontrollér batteriet
Fjern batteriet og tryk derefter på knappen (PROG eller MODE) for at frigøre restenergien fra elektronikken. Udskift batteriet og vent 
indtil afslutningen af den automatiske batteritest (testen vises ved blinkende orange lysdiode og kan tage op til 2 minutter).
n  Hvis lysdiode 1 og lysdiode 2 lyser rødt i 5 sek., udskift batteriet og gentag ovennævnte.
n Hvis lysdiode 1 og lysdiode 2 lyser grønt i 5 sek., gå til trin 2.

Trin 2: Kontrollér funktionen af sikkerhedskanten
Tryk på MODE-knappen i 3 sek. for at starte søgningen efter sikkerhedskanten.
n  Hvis lysdiode 2 lyser grønt, fungerer sikkerhedskanten og senderen. Klem på sikkerhedskanten og tjek om lysdiode 2 lyser rødt.
n Hvis dette ikke er tilfældet, gå til trin 3.
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Trin 3: bestem årsagen til fejlen: XSE-sender eller sikkerhedskant?
Løsne ledningerne på sikkerhedskanten.

Test 1: Tryk på MODE-knappen i 3 sek. for at starte søgningen efter sikkerhedskanten.
n Hvis LED2 blinker rødt i 8 sek. virker XSE senderen.
n Hvis dette ikke er tilfældet, er XSE senderen defekt.

Test 2 (valgfri): Tryk på MODE-knappen i 3 sek. for at starte søgningen efter sikkerhedskanten, mens du kortslutter de 2 kontakter 
på plug J3 på ESE (med en flad skruetrækker).
n Hvis lysdiode 2 lyser rødt i 8 sek. virker XSE-senderen.
n Hvis dette ikke er tilfældet, er XSE senderen defekt.

Hvis testene 1 og 2 viser at senderen virker, udskift sikkerhedskanten.

Rollixo io

Tekniske data

Problem med at vække sikkerhedskantens sender ved øvre endestilling
Vigtigt: Før hver test, vent indtil lysdiode 2 slukker inden du tester vækningen af senderen.

Test 1: Kontroller om XSE-senderen virker ved at trykke kortvarigt på den og tjekke om lysdiode 2 lyser grønt. Hvis dette ikke er 
tilfældet, tryk på PROG-knappen i 3 sek. og gentag testen. Hvis problemet vedvarer, udskift XSE-senderen.

Test 2: Åbn porten helt, kontrollér at der er en magnet på nedre kant og/eller kontrollér at dip-afbryderen 3 er ON og gentag testen.

Test 3: Hvis problemet fortsætter, monter en magnet på toppen og sæt dip-afbryder 4 på XSE-senderen på ON og gentag testen.

Hvis problemet vedvarer, udskift XSE-senderen.

Generelle data
Netstrømtilførsel 230 V - 50-60 Hz

Elektrisk isolationsklasse Klasse 1

Maks. motoreffekt 
Sikring til motor og indbygget belysning

230 V - 1250 W 
5 AT - 250 V - medfølgende reservesikring

Temperaturbetingelser for brug - 20 ° C / + 60 ° C - IP 20

Radiofrekvens Somfy io 868 - 870 MHz

Antal fjernbetjeningssendere som skal programmeres 30

Tilkoblinger
Netstrømkabel 2 m - IEC plug (fase-nul-jord)

Indbygget belysning E14 - maks. 15 W - 230 V

Sikkerhedsindgange 3 indgange for: n Trådført sikkerhedskant: optisk, resistiv 
n Faldbeskyttelse n Fotoelektrisk celle

Selvtestudgang for sikkerhedssystemer For celler

Indgang trådført kommando Strømløs kontakt NO - sekventiel betjening

Orange lys 24 V - maks. 4 W.

Udgående alarmsirene Ja

Betjening
Kommandoknapper Knapper OP-STOP-NED på front

Modus automatisk lukning Ja

Assistance med vedligeholdelse Aktuel statusindikation med 5 lysdioder
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Lock controller io

Mål

81

8145
18
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Lock controller io

Forbindelse af LIPS-lås (gælder også for Vachette-lås)

Montering

12V 12V

Klemmerne på LIPS-låsen stemmer overens med Lock 
controller io:

Lock controller 3 4 5 6 7 8
LIPS-lås
Lederfarver grå hvid lilla grøn

+sort
rød orange

4 5
OFF ON LIPS  Anbring dip-kontakterne til LIPS-låsen

‘Klik’
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Lock controller io

Indstil arbejdsmodus

Standardmodus: sekventiel

Genlåsningsmodus

Anbring mikro-kontakterne til ønsket 
driftsmodus

Modus 1 2 3 4 5

Standard OFF OFF OFF - -

Genlåsning OFF ON OFF - -

Automatisk genlåsning OFF - ON - -

Intet ydre håndtag ON - - - -

Udvendigt dørhåndtag

Udvendigt dørhåndtag

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt

Dørlåsen åbner

Dørlåsen lukker

Dørlåsen åbner

15 sekunder Dørlåses lukker automatisk

eller

eller

eller
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Lock controller io

Automatisk genlåsningsmodus

Udvendigt dørhåndtag Tryk kortvarigt Dørlåsen åbner

Ingen åbning efter 15 
sekunder...

Låsen låser automatisk igen når døren er lukket ...dørlåsen lukker automatisk

eller

eller

Med udvendigt dørgreb

Udvendigt dørgreb Tryk kortvarigt

Døren åbner automatisk Låsen låser automatisk igen når døren er lukket
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Lock controller io

Selv-test

Kontrollér om døren er 
åben og låsen låser op

Tryk kortvarigt på  
“S”-knappen

Lysdiode blinker 
hurtigt

LED blinker langsomt 
grønt...

LED blinker hurtigt orange...

Selvtesten kontrollerer kablerne mellem låsen og Lock controller io

12V 12V

12V 12V
Luk døren Dørlåsen låser og låser op automatisk

➞ ➞ ➞

...testen er 
vellykket

...testen er ikke 
vellykket

En ikke vellykket test kan forekomme i følgende tilfælde:
n Der er gået mere end 1 min. mellem starten af selv-testen og lukningen af døren.
n Kabelfejl eller forkert låsetype valgt.
n Detekteringsfejl ved åbning og lukning af døren.
n Låsen kan ikke låse eller låse op.

Bemærk: Så snart resultatet fra selvtesten vises (grønt lys blinker langsomt eller orange 
 
lys blinker hurtigt) kan du fortsætte med andre handlinger (gentage selvtest, programmere 
 
fjernbetjening, osv.).

eller
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Lock controller io

Programmering af en Keytis 4 (Home) io sender*

Tryk på PROG-
knappen

Tryk på PROG-
knappen

Vælg knappen til 
funktionslås

12V

12V

2 s

2 s

Tryk kortvarigt på PROG-
knappen

lysdiode blinker, 
styring bipper

lysdioden blinker 
hurtigt, styringen 

bipper igen

‘Bip’ ‘Bip’

Programmering af en Situo, Telis 1, Easy Sun, Impresario Chronis eller 
Telis Composio io styring

Tryk kortvarigt på PROG-knappen på 
styringen

 *  Note vedrørende programmering af en styring 
n  En sender kan også programmeres ved at kopiere fra en allerede programmeret sender. Se brugsanvisningen til den 

pågældende sender.

 *  Bemærkning om programmering af styringen i Keytis 4 (Home) io 
n  En kontrolknap Keytis kan kun programmeres til en enkelt modtager. Hvis knappen allerede er programmeret kan den ikke 

genprogrammeres.
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Lock controller io

Sletning af alle programmerede sendere

Tryk på PROG-knappen og knappen som skal 
slettes på styringen PÅ SAMME TID

Gentag for hver knap 
der skal slettes

‘Bip’ ‘Bip’

Lysdiode blinker 
hurtigt

Brug af Keytis senderen

‘Bip’ ‘Bip’

‘Bip’ ‘Bip’ ‘Bip’

Låsen låser eller låser op alt efter den valgte modus (Standard, Genlåsning, Automatisk 
genlåsning eller udvendigt dørgreb). Se side 305.

Hvis en kommando ikke er fuldt udført hører du en række hurtige ‘Bip’-signaler og 
lysdioden blinker orange.

Tryk på kommandoknappen

Tryk på PROG-
knappen

12V 12V

7 s
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Lock controller io

Brug af en Situo 1 io, Situo 5 io eller en Nina io fjernbetjeningssender

Tryk kortvarigt

Tryk kortvarigt
Lysdiode blinker

Dørlåsen lukker

Dørlåsen åbner

MY-knappen har ingen funktion
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Lock controller io - KFV-tilslutning

Forbindelse af KFV-lås

24V

Klemmerne på KFV-låsen stemmer overens med Lock 
controller io:

Lock controller 3 4 5 6 7 8
KFV-lås 7 C A 3 2 B
Lederfarver rød grøn grå Brun Blå gul

24V

4 5
OFF OFF KFV  Anbring dip-kontakterne til KFV-låsen
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Closing controller io

Closing controller io

Produktbeskrivelse

Mål

Montering

110 mm 40 mm

11
0 

m
m

Closing controller io fungerer med alle modtagere som er kompatible med io-homecontrol® teknologi.
Med Closing controller io kan en fjernbetjeningssender Keytis 4 Home io bruges til at låse alle systemer 
som er programmeret i styreenheden (rulleskodder, fordør, garageport, osv.).

Antenne
2x 1.5 mm2nul

Fase

230 V  50 Hz

n  Den bedste radiorækkevidde fås hvis 
kabinettet installeres med antennen 
nedad.

n  Anbring den centralt i hjemmet.
n  Anbring den cirka 1 til 2 m fra gulvet.
n  Undgå at anbringe den i et hjørne og for 

nær metalflader.
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Lock controller io
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o Montering

230V / 50 Hz

95 mm

Fjern beskyttelseshuset Hovedstrømforsyningen 
skal være slukket!

Fastgør den 
centralt i hjemmet

Tilkobl strømforsyningen til 
230V  50 Hz

Tænd for strømforsyningen Lysdiode blinker 3 gange

230V / 50 Hz

95 mm 230V / 50 Hz

95 mm

230V / 50 Hz

95 mm

230V / 50 Hz

95 mm

230V / 50 Hz

95 mm

Tryk kortvarigt på 
HOME-knappen

Lysdiode blinker, 
kommando sender

Lysdioden på 
styreenheden blinker. 

Enheden sender

Alle programmerede 
produkter lukker.

Maks. 30 produkter!

Brug af Closing controller io

BEMÆRK: Lysdioden er kun synlig uden beskyttelseskabinet og under testning. Beskyttelseskabinet skal 
sidde på plads under normal brug.

Bemærk:
Spændingsførende 

dele kan berøres hvis bes-

kyttelseshuset fjernes!!!
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Closing controller io
Closing controller io

Lysdioden fortsætter 
med at blinke mens 

produkter lukker

Lydsignal afgives og lysdioden 
lyser i 3 sek. når produkterne er 

lukket  OK

Hvis ikke alle produkter er 
korrekt lukket, afgives der 
10 lydsignaler og lysdioden 

blinker orange.

eller

‘Bip’ ‘Bip’ ‘Bip’ ‘Bip’ ...

Programmering af Closing controller io

Kontrollér følgende inden programmering;
n  Er alle produkter indstillet og programmeret?
n  Er der allerede en KEY SYSTEM IO i hjemmet?

Programmering foregår i to faser
A Programmering af Keytis 4 Home io styring(er) i Closing controller io  Gå til 1
B  Programmering af modtagere og motorer i Closing controller io; 

Fra en Situo io styring Gå til 2 
Med AutoScan  Gå til 3 
Fra en modtager  Gå til 4

Bemærk:
Spændingsførende dele kan berøres hvis beskyttelseskabinetet fjernes!!!
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Closing controller io
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o 1  Programmering  af Keytis 4 Home io styring i Closing controller io

Tryk på PROG-knappen 
indtil...

...Lysdiode grøn

Lysdiode blinker... Lysdiode tænder  OK
Fortsæt nu med trin 2, 3 

eller 4.

2 s

Lysdiode blinker grønt, 
styringen bipper

Tryk kortvarigt på 
HOME-knappen

Lysdioden blinker hurtigt, 
styringen bipper igen.

Dette kan tage op til 1 minut.

Tryk kortvarigt på 
PROG-knappen

‘Bip’

2  Programmering af en motor fra en 1-vejs styring

‘Bip’ ‘Bip’

Tryk på PROG-knappen... Kort bevægelse

Tryk kortvarigt på PROG-
knappen indtil...

...Lysdiode blinker... ...Lysdiode tænder  OK
Proceduren er fuldført

>3 s
>3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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Lock controller io

3  Programmering af en motor med AutoScan

2 s

Tryk på PROG-
knappen på 2-vej 
styringen indtil...

...Lysdiode tændt

Bekræft valget, tryk kortvarigt på 
OK-knappen eller MY-knappen i  

2 sek. indtil...

...Lysdiode 
tændt og...

...“Valg bekræftet” vises på 
displayet (kun med Composio 

og Impresario io)

Vælg den påkrævede rulleskodde Tekst kun synlig med 
Telis Composio io og 
Impresario Chronis io

Tryk kortvarigt på 
C-knappen for at forlade 

AutoScan-modus

Slip PROG-knappen Kort bevægelse

Kort bevægelse 
af den valgte 
rulleskodde

Tryk kortvarigt på 
PROG-knappen 

indtil...

...LED blinker ...Lysdiode tænder 
 OK

Proceduren er 
fuldført

eller

eller

eller

eller

Skifte 
Alle
Oximo io
Dexxo Pro io

Valg 
bekræftet

Gentag proceduren 
for de andre 

motorer.
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Closing controller io

4  Programmering af en Dexxo Pro io eller Lock controller io

2 s

Tryk på PROG-knappen på 
Lock controller io indtil...

...lysdiode tænder

12V 12V

2 s

...lys tændtTryk på PROG-knappen på 
Dexxo Pro io indtil...

eller

Tryk på PROG-
knappen indtil...

...Lysdiode blinker... ...Lysdiode tænder  OK
Proceduren er fuldført

Sletning af programmeringen (slet HOME-knappen på Keytis 4 Home io)

Tryk på PROG-knappen 
indtil...

...Lysdiode blinker hurtigt HOME-knap Keytis 
er slettet

7 s

Tryk kortvarigt på PROG-knappen 
og HOME-knappen på Keytis på 

samme tid

‘Bip’
‘Bip’
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Repeater io

Repeater io

Repeater io bruges til at udvide rækkevidden af dit io-homecontrol® udstyr.

Find den bedste monteringsplads på den måde som beskrives nedenfor inden du monterer enhederne.

n Forbind Repeater io

n Indstil parametre på Repeater

n Kontrollér om det er muligt at betjene alle motorer fra det valgte sted.

Hvis der er problemer, forsøges et andet sted.

Installation og programmering

1  Åbn huset og tænd for strømforsyningen

2  Indstil parametre

Vælg sprog

TAAL TAAL

Bevestigen Terug

Repeater geactiveerd
Druk op “Doorgaan”

om de registratie 
te starten

Repeater geactiveerd

Klaar 
voor registratie

Doorgaan TerugBevestigen Terug

INFORMATIE INFORMATIE

Systeem opnieuw opstarten

Vælg Repeater modus

TAAL TAAL

Bevestigen Terug

Repeater geactiveerd
Druk op “Doorgaan”

om de registratie 
te starten

Repeater geactiveerd

Klaar 
voor registratie

Doorgaan TerugBevestigen Terug

INFORMATIE INFORMATIE

Systeem opnieuw opstarten

Repeater io er klar,  tryk på 
“Continue”

TAAL TAAL

Bevestigen Terug

Repeater geactiveerd
Druk op “Doorgaan”

om de registratie 
te starten

Repeater geactiveerd

Klaar 
voor registratie

Doorgaan TerugBevestigen Terug

INFORMATIE INFORMATIE

Systeem opnieuw opstarten

Tryk på PROG-knappen på en 2-vejs styring.

Styreenheden godkender nu 
Repeater io

Repeater io er klar,  tryk på 
“Continue”

TAAL TAAL

Bevestigen Terug

Repeater geactiveerd
Druk op “Doorgaan”

om de registratie 
te starten

Repeater geactiveerd

Klaar 
voor registratie

Doorgaan TerugBevestigen Terug

INFORMATIE INFORMATIE

Systeem opnieuw opstarten

TAAL TAAL

Bevestigen Terug

Repeater geactiveerd
Druk op “Doorgaan”

om de registratie 
te starten

Repeater geactiveerd

Klaar 
voor registratie

Doorgaan TerugBevestigen Terug

INFORMATIE INFORMATIE

Systeem opnieuw opstarten
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VELUX®

Programmering af et VELUX-produkt i en Somfy io installation

Kontrollér først om VELUX-produkterne har io-homecontrol® teknologi.
Se Io-homecontrol® logo.

Programmering af Somfy 1-vejs styring på et VELUX INTEGRA® tagvindue
n Der er ingen styring programmeret på tagvinduet  trin 1
n Der er en KLR100 VELUX styring programmeret på tagvinduet  trin 2
n Der er en 1-vejs VELUX styring programmeret på tagvinduet  trin 4

Programmering af Somfy 2-vejs styring på et VELUX INTEGRA® tagvindue
n Der er ingen styring programmeret på tagvinduet  trin 3
n Der er en KLR100 VELUX styring programmeret på tagvinduet  trin 5
n  Der er en 1-vejs VELUX styring programmeret på tagvinduet  trin 4

Slet en Somfy-kommando fra et VELUX INTEGRA® tagvindue
n Slet en 1-vejs styring  trin 6
n Slet en 2-vejs styring  trin 7
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VELUX®

1   Programmering af en Somfy 1-vejs styring på et VELUX INTEGRA® 
tagvindue

Der er ingen styring 
programmeret på tagvinduet

...kort bevægelse  OKTryk på PROG-knappen på 1-vejs styringen 
for at tilføje indtil...

2   Programmering af en Somfy 1-vejs styring på et VELUX INTEGRA® 
tagvindue

Tagvinduet er programmeret på en 
VELUX KLR100 styring

Vælg  ‘Menu’ 
 ‘System indstillinger’ 
 ‘Kopier system’

Start med KLR100 
styringen

Copying system to 
other remote control 

transmitter

Kort bevægelse  OK

Kort bevægelse  OKTryk på PROG-knappen på 1-vejs styringen 
for at tilføje indtil...

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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VELUX®

3   Programmering af en Somfy 2-vejs styring på et VELUX INTEGRA®  
tagvindue

Der er ingen styring programmeret 
på tagvinduet

Kort bevægelse  OK
Nøglen er overført

Tryk kortvarigt på PROG-knappen på styringen for at 
tilføje (Easy Sun io, Telis/Composio io eller Impresario 

Chronis io)

Tryk på reset-knappen på Velux 
1-vejs styring for at tilføje indtil...

4   Programmering af Somfy 1- eller 2-vejs styring på et VELUX 
INTEGRA® tagvindue

Tagvinduet er programmeret på en 
VELUX 1-vejs styring

...kort bevægelse  OK

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på PROG-knappen på 
1- eller 2-vejs styringen for at tilføje

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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VELUX®

Tagvinduet er programmeret på en 
KLR100 Velux styring

Tag KLR100. Vælg  ‘Menu’
 ‘System indstillinger’ 
 ‘Sikkerhedskode’

Kontrollér at styringerne er 
mindst 1 meter fra hinanden

SECURITY CODE

Modify

Receiving

Tryk på KEY-knappen på Somfy styringen 
(Easy Sun io, Telis 1 io, Telis Composio io eller 

Impresario Chronis io) indtil LED blinker 
meget hurtigt.

Ready for 
key transfer

5   Programmering af en Somfy 2-vejs styring på et VELUX INTEGRA® 
tagvindue

(Somfy-styringen styrer intet VELUX-produkt, VELUX-styring styrer intet Somfy-produkt)

Kort bevægelse  OKTryk kortvarigt på 
PROG-knappen på Somfy-

styringen

Vælg  ‘Menu’ 
 ‘System indstillinger’ 
 ‘Kopier system’

Copying system to 
other remote control 

transmitter

accept back

accept back
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6  Slet en Somfy 1-vejs styring på et VELUX INTEGRA® tagvindue

Der er en Somfy 1-vejs styring 
programmeret på tagvinduet

...kort bevægelse
 motor er valgt

...kort bevægelse  styring er 
slettet

Tryk på PROG-knappen på den der IKKE skal 
slettes 1-vejs styring indtil...

Tryk kortvarigt på PROG-knappen på 1-vejs 
styringen som skal slettes indtil...

>3 s
>3 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo

<1 s
<1 s

Bagsiden af 
Smoove

Bagsiden av 
Situo
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2 s

7   Slet en Somfy 2-vejs styring på et VELUX INTEGRA® tagvindue

Der er en VELUX- og en Somfy-styring 
programmeret på tagvinduet

Kort bevægelse, LED lyser  tagvindue 
er valgt

Tryk på PROG-knappen på styringen for 
at slette (Easy Sun io, Telis 1 io, Telis 

Composio io eller Impresario Chronis io)

Tryk kortvarigt på PROG-knappen 
på styringen for at slette (Easy 

Sun io, Telis 1 io, Telis Composio 
io eller Impresario Chronis io)

eller

Vælg ‘Velux vindue’

Somfy-styring er slettet.
VELUX-styringen er stadig 

programmeret på tagvinduet

...lysdiode tænderBekræft valg, tryk på MY-
knappen indtil...

Zapping 
All
Velux 
window

Zapping 
All
Velux 
window

Zapping
Selection 
confirmed

2 s
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Produktkomponenter

Tilføj produkter (uden internetforbindelse)

Connexoon

Knap hvormed Connexoon 
og dine Somfy-enheder 
kan sammenkobles uden 
internettilslutning

Netværksport til 
ethernetkabel mellem 
Connexoonboksen og 
internetmodem/router.

USB-port til indkobling af 
medfølgende USB-lader 
for strømforsyning til 
Connexoon.

Hvis produkterne som skal tilsluttes er tilsluttet til en envejs fjernbetjening (f.eks. Smoove, Keygo, Situo) 
kan de tilsluttes uden internettilslutning og uden først at aktivere Connexoon. Følg da nedenstående 
fremgangsmåde.

Produktet kører op og ned 3 gange for bekræftelse. Gentag dette for alle produkter.

Tilslut strømforsyning til 
Connexoon-boksen.

Lysdioden begynder at 
blinke. Vent til lysdioden 
lyser vedvarende rødt.

Lysdiode bliver 
grøn og derefter 

rød

Samtidig trykkes der 
i 3 sek.

Tryk på Prog-
knappen i 3 sek.

...kortvarig OP og 
NED bevægelse

Tryk kortvarigt 
(<1 sek.) på 

PROG-knappen på 
Connexoon

3 s
3 s

Bagsiden af 
Smoove io

ELLER
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Connexoon

Tilslut strømforsyning til 
Connexoon-boksen.

Lysdioden begynder at blinke 
orange og lyser derefter 

vedvarende grønt.

Lysdioden forbliver 
slukket

Registrere Connexoon
Hvis produkterne som skal tilsluttes er tilsluttet til en tovejs fjernbetjening skal Connexoon først 
registreres af brugeren. Bemærk: Brugeren skal have adgang til sin indbakke for at kunne gennemføre 
aktiveringen.

Forbind først Connexoon til internettet 
med et ethernetkabel.

@

Gå til www.somfy-connect.com for at registrere Connexoon (via PC, 
Tablet eller Smartphone). Indtast Connexoon-enhedens PIN-kode. 
Indtast derefter de påkrævede oplysninger.  Bekræft aktiverings-e-
mailen som sendes til din e-mailadresse (mailen bør komme inden 
for 24 timer – ellers kontakt Somfy)
 Download app(s).

Log ind på Connexoon
(bemærk: Log ind oplysninger 
er versalfølsomme).
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Connexoon

Forklaring på appen

Vindue

Terrasse

Adgang

rolgordijn  Brolgordijn A

24,0°C

garage doorswinging gate

25,0°C

Menu

Kontrollér vindue

Kontrollér terrasse

Kontrollér adgang

Programmerbare 
stillinger

Programmerbare 
stillinger

Programmerbare stillinger

Enheder indprogrammerede i 
Connexoon

Redigere stilling

Vejr

Hjem
Timer

Solbeskyttelse
Temperaturbeskyttelse

Vinduesbeskyttelse
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Connexoon

Tilføje produkter i Connexoon

For at tilføje produkter skal Connexoon først registreres (enheder med en 1-vejs sender kan også 
tilføjes uden aktivering– se side 324)

Tryk på  for at få adgang til disse funktioner.

Gå til Menu

Tryk på fanen ‘io system’. Tryk derefter på ‘RECEIVE A SECURITY 
KEY’ (modtag en sikkerhedskode). Følg instruktionerne i appen.

Vælg fanen "Configuration" (konfiguration) og derefter "add" (tilføj) 
når du har fået koden. Følg instruktionerne i appen.

I appen vises kun enheder som er tilgængelige i denne app. Andre 
eventuelle io-enheder med samme kode er også installeret.

INDSTILLINGER

INDSTILLINGER

konfiguration

Tilføj

rolgordijn  Brolgordijn A

24,0°C



328

Connexoon

Test

Tryk på PROG-knappen på Connexoon 
og hold den inde i 8 sekunder når 

enhederne er tilføjet.

Tryk derefter 2 sek. på Connexoon.

Enhederne bevæger sig kortvarigt 
frem og tilbage for at bekræfte at de 

er tilsluttet.

LED blinker og bliver grøn

Tilføj sensorer

Tryk på knappen PROG på sensorerne i 
2 sekunder for at tilføje sensorer

Disse sensorer kan også tilføjes via appen

For yderligere vejledninger henviser vi til den mere detaljerede brugermanual. Manualen findes på 

Somfys hjemmeside.
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Bemærkninger
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Bemærkninger
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