CZ
TELIS COMPOSIO io
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Tato příručka popisuje instalaci, uvedení do provozu a nastavení tohoto výrobku.
1. BEZPEČNOST
Bezpečnost a odpovědnost
Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte pokyny.
Tento výrobek společnosti Somfy musí být instalován autorizovaným technikem z oblasti motorizace a automatizace.
Jakékoliv použití mimo rozsah určený společností Somfy je zakázané. V případě, kdy není použití v souladu s těmito pokyny,
se společnost Somfy zříká jakékoliv odpovědnosti a záruka společnosti Somfy se stává neplatnou.
Před započetím instalace vždy zkontrolujte kompatibilitu tohoto výrobku se souvisejícím vybavením a příslušenstvím.
Zvláštní bezpečnostní pokyny
 Obrázek A
K zamezení poškození Impresaria Chronis io:
Vyhněte se nárazům!
Nenechte výrobek spadnout!
Nikdy nenořte do kapalin.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
2. PŘI PRVNÍM UVEDENÍ DO PROVOZU
[1]. Vložte tři alkalické baterie typu AAA (LR03) 1.5V.
[2]. Logo Somfy se zobrazí na obrazovce.
[3]. Vyberte jazyk pomocí tlačítek ( n ).
Potvrďte stiskem tlačítka (ok).

 Obrázek B

3. SYSTÉMOVÝ KLÍČ IO
Je dálkové ovládání io‐homecontrol již součástí instalace?
[ANO]‐> přejděte na „Převod systémového klíče“.
[NE],‐> přejděte na: SDSq Spárování Telis Composio s motorem nebo přijímačem io“

 Obrázek C

4.PŘEVOD SYSTÉMOVÉHO KLÍČE IO
[1]. Převeďte stávající dálkový ovladač 1 do režimu převodu klíče:
‐ Pro dálkové ovladače Keytis, Telis, Impresario a Composio stiskněte (po 2s) tlačítko (KEY).
‐ Pro jiné dálkové ovladače než Somfy viz příslušné pokyny.

 Obrázek D

 Obrázek E
5. PÁROVÁNÍ TELIS COMPOSIO S MOTOREM NEBO PŘIJÍMAČEM IO
[1]. Stiskněte tlačítko (PROG) na Situo io, dokud se zařízení (např. roleta) krátce nevysune nahoru nebo dolu (2s).
[2]. Krátce stiskněte a pusťte tlačítko (PROG) na Telis Composio io, signálka na Telis Composio io zabliká a na obrazovce se
objeví přesýpací hodiny, vyčkejte do skončení úkonu (do 1 min.).
Pokud se signálka rozsvítí zeleně a svítí, pak se zobrazením na obrazovce a krátkým pohybem zařízení nahoru a dolů
úspěšné spárování potvrdí.
Pokud signálka svítí oranžově, pak ke spárování nedošlo, postup opakujte.
Poznámky: pokud je již Telis Composio io spárován s tímto motorem nebo přijímačem, pak se tímto postupem spárování
zruší.
6. TEST
 Obrázek F
[1]. Při uvedení Telis Composio io do provozu je každý spárovány dálkový ovladač automaticky umístěn do skupiny se
stejným názvem, jaký má motor nebo přijímač.
[2]. Přejděte do menu „Menu > Settings g>Test pairing“.
A stiskněte (i) nebo (ok), všechny motory a přijímače spárované s Telis Composio io se krátkodobě pohnou.
AUTOSCAN („Zapping“)
Tato funkce Vám umožní buď vybrat motor nebo přijímač spárovaný s Telis Composio io tak, aby bylo možné ovladač
přidat, nebo spárovat nový motor nebo přijímač s Telis Composio io po počátečním programování.

CZ
7. PŘIDÁNÍ/ODEBRÁNÍ SITUO IO

 Obrázek G

[1]. Na Telis Composio io stiskněte tlačítko (PROG), dokud se nerozsvítí signálka (2s), související zařízení se vykonají krátký
pohyb nahoru dolů.
[2]. Vyberte požadovaný motor nebo přijímač pomocí tlačítek ( 0 ) na Telis Composio io (nejprve vyberte všechny motory a
přijímače, následně vyberte individuálně), vybrané zařízení vykoná krátký pohyb nahoru a dolů, obrazovka rovněž zobrazí
název vybraného motoru nebo přijímače (výchozí název je například: Oximo io, Dexxo Pro io, atd.).
[3]. Výběr potvrďte stiskem (i) nebo (ok) na Telis Composio io.
[4]. Krátce stiskněte pusťte tlačítko (PROG) na novém Situo io: zařízení vykoná krátký pohyb nahoru a dolů, Situo io je do
motoru nebo přijímače naprogramováno.
[5]. Pro zrušení režimu Autoscan stiskněte tlačítko (C).

8. SPÁROVÁNÍ MOTORU NEBO PŘIJÍMAČE IO V TELIS COMPOSIO IO

 Obrázek H

[1]. Na Telis Composio io stiskněte ( c ) a ( a ), Telis Composio io začne vyhledávat všechny motory nebo přijímače io‐
homecontrol® (se stejným systémovým klíčem jako u Telis Composio io) nebo nespárované a pro Telis Composio io
neznámé motory nebo přijímače; nalezená zařízení vykonají krátkodobý pohyb nahoru a dolů.
[2]. Vyberte požadovaný motor nebo přijímač io pomocí tlačítek ( 0 ) na Telis Composio io (nejprve vyberte všechny motory
a přijímače, následně proveďte individuální výběr), vybrané zařízení provedou krátkodobý pohyb nahoru a dolů, a rovněž
obrazovka zobrazí název vybraného motoru nebo přijímače (výchozí název je například: Oximo io, Dexxo Pro io, atd.).
[3]. Potvrďte výběr stiskem ( i ) nebo ( ok ) na Telis Composio io.
[4]. Telis Composio io se zeptá, zda chcete nyní motor nebo přijímač přejmenovat.
Poznámka: V případě, že se motor nachází v režimu „dvojitého odpojení“, bude vedle názvu na displeji zobrazen symbol
. Nejsou‐li spínače koncových poloh nastaveny, zobrazí se vedle názvu na obrazovce symbol
.
[5]. Krátce stiskněte a pusťte tlačítko (PROG) na Telis Composio io: Zařízení vykoná krátkodobý pohyb nahoru a dolů, motor
nebo přijímač je spárován.
[6]. Pro zrušení režimu Autoscan stiskněte tlačítko ( C ).

9. ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ MOTORU NEBO PŘIJÍMAČE S TELIS COMPOSIO IO

 Obrázek I

[1]. Stiskněte tlačítko (PROG) na Telis Composio io, dokud se nerozsvítí signálka (2s), související zařízení vykonají
krátkodobý pohyb nahoru a dolů.
[2]. Pomocí tlačítek ( 0 ) na Telis Composio io vyberte požadovaný motor nebo přijímač (nejprve vyberte všechny motory a
přijímače, následně proveďte individuální výběr), obrazovka zobrazí název vybraného motoru nebo přijímače (výchozí název
je například: Oximo io, Dexxo Pro io, atd.).
[3]. Výběr potvrďte stiskem ( i ) nebo ( ok ) na Telis Composio io.
[4]. Krátce stiskněte a pusťte tlačítko (PROG) na Telis Composio io, obrazovka potvrdí úspěšné zrušení, motor nebo přijímač
již nadále není spárován s Telis Composio io.
[5]. Pro zrušení režimu Autoscan stiskněte tlačítko ( C ).

10. TECHNICKÉ ÚDAJE
‐ Kmitočet: 868‐870 Mhz s LBT, io homecontrol®, třípásmový obousměrný
‐ Dosah: 20m skrz 2 betonové zdi, 40m s io Repeater
‐ Stupeň ochrany: IP 30
o
o
‐ Provozní teplota: 0 C až +60 C
‐ Rozměry Telis Composio io v mm (h x a x b): 200 x 52 x 22
‐ Rozměry uchycení v mm (h x w): 77 x 29
‐ Napájení: 3 alkalické baterie typu AAA (LR03) 1.5V
‐ Maximální počet spárovaných motorů nebo přijímačů: 40
Poškozené elektrická nebo elektronická zařízení a použité baterie by neměly být vyhazovány do běžného domácího odpadu.
Vezměte je prosím do autorizovaného sběrného centra pro zajištění jejich správné recyklace.

Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením
směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.somfy.com/ce.

