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Markise/
Screen
PROGRAMMERING AV SUNILUS io / SUNEA io
*Som ALTUS med endestopp oppe og nede.

Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Sitou 5 Var. A/M, Smoove io
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk

og

samtidig solskjermingen kvitterer.

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til produktet kvitterer.

4.

Kjør solskjermingen til ønsket øvre endestopp.

5.

Trykk MY-knappen og

6.

Stopp med MY-knappen ved nedre endestopp, kan fin justeres med

7.

Trykk MY-knappen og

8.

Solskjermingen stopper av seg selv ved den øvre endestopp.

9.

Hold MY-knappen inne til produktet kvitterer.

samtidig til produktet begynner å gå.

samtidig til produktet begynner å gå.

10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

SLETTE MINNET SUNILUS io / SUNEA io
1.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 7 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

Markisen går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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Markise/
Screen
PROGRAMMERING AV SUNEA io
*Som OREA med moment stopp oppe.
Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Sitou 5 Var. A/M, Smoove io
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk

og

samtidig solskjermingen kvitterer.

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til produktet kvitterer.

4.

Kjør markise til ønsket nedre endeposisjon. (Stopp med MY-knappen)

5.

Trykk MY-knappen og

8.

Solskjermingen stopper av seg selv ved den øvre endestopp.

9.

Hold MY-knappen inne til solskjermingen kvitterer.

samtidig til solskjermingen begynner å gå.

10. Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

SLETTE MINNET SUNEA io
1.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 7 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 3 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

Markisen går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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PROGRAMMERING AV MAESTRIA+ io
Bruk Situo 1, Situo 5, Situo 1 Var, Sitou 5 Var. A/M, Smoove io
Ved bruk av Situo flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.
1.

Trykk

og

2.

Sjekk dreie retningen på motoren.

3.

Snu dreieretningen ved å holde MY-knappen inne til markise kvitterer.

4.

Kjør solskjermingen i midt posisjon.

5.

Trykk

6.

Hold inn

7.

Solskjermingen stopper av seg selv ved den nedre endestopp.

8.

Hold MY-knappen inne til solskjermingen kvitterer.

9.

Bekreft programmeringen ved å trykke på programmeringsknappen på
baksiden og hold inne til produktet kvitterer.

og

samtidig markise kvitterer.

samtidig solskjermingen kvitterer.
i ca 3 sekunder. .

10. Kjør produktet helt opp.
11. Produktet må kjøres ca 30cm ned og opp igjen 5 ganger, før den har lært
sin øvre endestopp

SLETTE MINNET MAESTRIA+ io
1.

Kutt strømmen i 2 sekunder.

2.

Koble til strømmen i 10 sekunder.

3.

Kutt strømmen i 2 sekunder.

4.

Koble til strømmen.

5.

produktet går nå i ca 5 sekunder.

6.

Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig!

HA KUN SPENNING PÅ ET OG ET PRODUKT AV GANGEN UNDER
PROGRAMMERINGEN!
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LEGGE TIL EOLIS WIREFREE io
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
(Det gjelder da alle produktene som skal gå på vind)

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på sensoren til solskjermingen
kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Sensor

Ni forskjellige grenseverider for vind: (1-9)
3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15 og 18 m/sek.

KOPIERE KANALER
1.

Trykk kort på programmeringsknappen bak på innprogrammert
håndsender til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse)
Du har nå åpnet den for kopiering.

NB! Ved bruk av Sitou 5, husk å velge kanal før du utfører punkt 2.
2.

Trykk kort på programmeringsknappen bak på den håndsenderen du
ønsker å kopiere produktene til, solskjermingen kvitterer( kort opp ned
bevegelse).
Kanalen er nå kopiert.

SLETTE MINNET MOTOR
*Følg MAESTRIA+ io for sletting av MAESTRIA+ io
1.
2.
3
4.
5.
6.

Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen i 7 sekunder.
Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen.
Produktet går nå i ca 5 sekunder.
Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen
i MINST 7 sekunder( markisen skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

FLYTTE ENDESTOPP SUNILUS IO / SUNEA IO
1.
2.
3.
4.

Kjør motoren til den stopper ved endestoppen som skal flyttes.
Trykk
og
samtidig. Motoren kvitterer.
Du kan nå i dødmannsgrep kjøre motoren til ønsket endestopp.
Lagre den nye endestoppen med stopp / my knappen til
motoren kvitterer. (ca. 5 sekunder)
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PROGRAMMERING AV MELLOMSTOPP / MY-POSISJON
Merk at i anlegg der flere motorer styres på samme kanal, skal bare
1 motor være spenningssatt.
1. Kjør solskjermingen til ønsket posisjon med senderen.
2. Stopp med MY-knappen. Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne
til solskjermingen beveger seg kort opp og ned (etter ca 5 sekunder).
Mellomstoppen er nå programmert.
3. Ønskes en ny posisjon for mellomstoppen, kjør solskjermingen til den
nye posisjonen og gjenta fremgangsmåten over.

SLETTING AV MELLOMSTOPP
For å slette mellomstoppen helt, kjør solskjermingen med MY-knappen til
mellomstoppen.
Trykk inn MY-knappen igjen, og hold den inne til solskjermingen beveger seg
kort opp og ned (etter ca 10 sekunder). Mellomstoppen er nå slettet.

VEKKE TIL LIV PRODUKTER SOM “SOVER” *
( Eller tidligere programmerte produkter )
Har motoren vært lenge uten strøm, og mistet “hukommelsen” kan man vekke
til liv alle innstillinger med følgende prosess:
Dobbelt spenningsbrudd ( 3 sekunder av, 7 sekunder på, 3 av og på igjen )
Motoren beveger seg da i 5 sekunder. Trykk så et kort trykk på
programmeringsknappen bak på fjernkontrollen til motoren kvitterer.
(Husk riktig kanal ved fjernkontroll med flere kanaler).
*For MAESTRIA+ io brukes 2 sekunder av, 10 sekunder på, 2 sekunder av.
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EOLIS 3D WIREFREE io
Programmering:
NB: Kan programmeres med alle fjernkontroller.
1.

Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender
(husk å velge riktig kanal) til solskjermingen kvitterer (kort opp ned
bevegelse).

2.

Trykk kort på programmeringsknappen på vindsensoren til
solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Vindføleren fungerer kun når den sitter i holderen. Pil
oppover. Juster vindstyrken med potensiometer.

på føleren, MÅ peke

• Grensestilling 1 =
Stor følsomhet for ristinger; små ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
• Grensestilling 9 =
Liten følsomhet for ristinger; sterke ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
Innstilling med « Egen grensestilling»
Still potensiometeret på 0. Fra vindsensoren blir plassert i holderen, har du
4 sekunder til å bevege markisen/sensoren til ønsket følsomhet. Markisen
bekrefter med å kjøre inn. Styrken på ristingene lagres av sensoren. (Dersom
det ikke inntreffer noen risting før den automatisk kjøres inn, går sensoren
over til fabrikkinnstilling Grensestilling 2)
Ble innstillingen feil så kan du fjerne vindsensoren fra holderen, og sette den
tilbake i holderen innen 5 sekunder. Deretter beveger du markisen på nytt til
ønsket bevegelse. Markisen bekrefter på nytt med å kjøre inn.
PS:
Sitter vindføleren IKKE i holderen, eller er uten batterier, vil markisen trekke
seg inn hver time. Ved lavt batteri nivå, vil markisen varsle dette med å sende
inn signal hvert 30 minutt.

NB ! Gyro teknologien gjør at det kreves 3 like opp/ned bevegelser for å
aktivere vindsignalet.

7

Forenklet manual J4 io ( 2 sider )
(persienne motor med innebygd io mottaker / Radio motor)

Tenk på: Spenningsett kun 1 motor om gangen

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren
NB ! Gjelder ikke pre programmerte motorer
1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmerings knappen på fjernkontrollen – Motoren kvitterer.
Fjernkontrollen er nå innprogrammert

Øvre Endeposisjon
1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

Nedre endeposisjon
1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

Endre endeposisjon
1. Trykk på OPP & NED knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
2. Velg ønsket endeposisjon som skal endres.
Kort trykk på Opp = Øvre endeposisjon
kort trykk på Ned = Nedre endeposisjon
3. Kjør persiennen til ny ønsket endeposisjon. Ved et kort trykk på motsatt rettning er ny
endeposisjon satt.
PS. Endrer du nedre endeposisjon, må du endre øvre endeposisjon. Eller visa verca !
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Nullstilling
1.
2.
3.
4.
5.

Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen i 7 sekunder
Kutt strømmen i 3 sekunder.
Koble til strømmen
Produktet går i fem sekunder.
PS. Nullstilling sletter alle sensorer etc. Men ikke endeposisjoner, disse må endres.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen i MINST 7
sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

Endre til EU Mode
NB! Ved bruk av Situo 1, Situo 5, Smoove io , må det byttes funksjon (mode) i receiveren: Trykk på
OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren kvitterer. Funksjonen (
mode ) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Situo fjernkontroll kan benyttes. ( Uten scroll hjul /
Situo Var. )

Endre vinkling / MY Position
1. Kjør produktet til ønsket posisjon og vinkel.
2. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert
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DEXXO PRO io

[Fang leserens oppmerksomhet
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Forenklet manual for kodelås tastatur garasjeport åpner. (io)
Trykk på PROG knapp på portåpner ( under deksel til pære ), og hold denne i 3
sekunder.
Display skal endre tekst til F0.
Trykk 0 0 0 0 0 0 (6x0) (hovedkode fra fabrikk) trykk deretter på S (Set) knappen i 3
sekunder.
Trykk deretter A og S (Set) knappen samtidig i ca. 3 sekunder. Diode øverst vil nå tenne.
Velg deretter den kanalen du ønsker å programmere ( Kanal 1 eller 2 ), Trykk denne 2
ganger til lys på portåpner blinker.
Du har da programmert kodetastatur mot Dexxo io portmotor.
Åpne/lukke
knapp kanal 1

Endre hoved kode: ( Vent minst 30 sekunder etter overnevnte programmering )
Tast inn hoved koden 000000 (6x0) så kort på S (Set) knappen, trykk på nytt på set og
hold i 7 sekunder til det nederste lyset tenner.
Tast inn ny kode feks 1234 + set knappen, tast inn 1234 + set knappen på nytt
hovedkoden er nå endret til 1234.

Se manualen for detaljert informasjon, og hvordan legge til kode nr 2.
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Hjemmeside: www.somfy.no
Felles Epost: info.no@somfy.com
Appstore søkeord: Somfy

ANSATTE:
Trond Nordby
Channel Manager
trond.nordby@somfy.com
Frank Heggelund
Area Sales Manager
frank.heggelund@somfy.com
Pål Blekkerud
Area Sales Manager Project
pal.blekkerud@somfy.com
Hans Christian Bergem Fredriksen
Back Office PRO channel & Sales Orders
hans.fredriksen@somfy.com
Eirik Risjord
Technical support & Service Concept
eirik.risjord@somfy.com
Emil Norum
Service Concept
emil.norum@somfy.com
Kristoffer Solli
Service Concept
kristoffer.solli@somfy.com
Jon-Haakon Christensen
Service Concept
jon-haakon.christensen@somfy.com

Dette er kun forenklede programmeringsanvisninger, for fullstendig
informasjon se de respektive produkters medfølgende
manualer/installasjonsguider.
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