
1. Uvod
Smoove 1 je bežični zidni radijski 

upravljač koji dopušta korisniku da pomoću 
radijske tehnologije io-homecontrol® upravlja 
završnim proizvodima kao što su tende, rolete, 
svjetla, krovni prozor i sl.
Smoove 1 može se koristiti zajedno s okvirima 
i poveznim podnožjem čime je u sukladnosti sa 
standardom DIN 49075.

io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radijsku tehnologiju koju je lako ugraditi. 
Proizvodi s oznakom io-homecontrol® međusobno komuniciraju te tako povećavaju 
uštedu energije i pružaju više udobnosti i sigurnosti.
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2. Sigurnost
2.1. Sigurnost i odgovornost
Prije instalacije i uporabe proizvoda pažljivo 
pročitajte ove upute.
Ovaj Somfyjev proizvod mora instalirati Somfy 
partner za instalaciju kućnih automatizacijskih 
sustava, kojem je ovaj vodič i namijenjen. Štoviše, 
instalater mora raditi prema važećim standardima 
i zakonima zemlje u kojoj se proizvod instalira, te 
mora kupca informirati o uvjetima rada i održavanja 
proizvoda.
Svaka uporaba proizvoda u svrhe drugačije od 
onih koje navodi Somfy je zabranjena. Time se 
poništava jamstvo, a Somfy oslobađa svake 
odgovornosti, kao i u slučaju nepridržavanja 
ovdje navedenih uputa.
Prije nego što započnete s instalacijom, 
provjerite je li proizvod kompatibilan s 
postojećom opremom i priborom.

2.2. Poseban sigurnosni savjet
Da biste spriječili oštećivanje uređaja Smoove 1: 

Izbjegavajte udarce!1. 
Nemojte ga bacati!2. 
Ne prolijevajte tekućinu na proizvod i ne 3. 
uranjajte ga u tekućinu.
Da biste ga očistili nemojte koristiti abrazivne 4. 
proizvode ili otapala.

3. Sadržaj
Slika A 

Q Opis

1
Podnožje za montažu za Smoove 1, 
Smoove 1 O/C i Smoove 1 A/M
ili podnožje za montažu za Smoove 1 IN 
i Smoove 1 A/M IN

A

B

1 Okvir Somfy (opcionalno) C

1
Modul Smoove 1 io
ili modul Smoove 1 O/C io 
ili modul Smoove 1 A/M io

D
E
F

4. Stavljanje u pogon
4.1. Smoove 1 detaljno

Slika B 
Tipka osjetljiva na dodir a.  ili  (podigni, 
uključi, otvori, postavi u položaj i pojačaj 
rasvjetu ili grijanje).
Tipka osjetljiva na dodir b.  (stani, idi na 
omiljen položaj).
Tipka osjetljiva na dodir c.  ili  (spusti, 
isključi, zatvori, postavi u položaj i smanji 
rasvjetu ili grijanje).
Indikacijsko svjetlo pokazuje da su tipke i d. 
dugmad modela aktivirani.
Indikacijsko svjetlo "Slaba baterija".e. 
A/M preklopni prekidačf. 
Dugme Uklj/Isklj (On/Off)g. 
Prekidač za odabir načina radah. 
Tipka PROGi. 

 4.2 Tipka ON/OFF 
Slika C 

Tipka UKLJ/ISKLJ (ON/OFF) omogućuje da se 
aktivira ili deaktivira tipkovnica osjetljiva na dodir 
kako je ispod opisano. Međutim, tipka PROG 
ostaje aktivana:

ON = Za 
aktiviranje 
tipkovnice

Držite tipku pritisnutim sve 
dok zvučni signal ne prestane: 
indikacijsko svjetlo neprestance 
gori: 
- tipke osjetljive na dodir su 
aktivne

OFF = Za 
deaktiviranje 
tipkovnice

Držite tipku pritisnutom sve 
dok zvučni signal ne prestane 
a indikacijsko svjetlo ne počne 
bljeskati: 
- tipke osjetljive na dodir su 
neaktivne

Da biste izbjegli nepotrebno trošenje 
baterije, savjetujemo da prebacite modul 

na OFF sve dok ga ne instalirate na zid.

4.3 A/M preklopni prekidač (Smoove 1 A/M)
Slika D 

Automatski način rada1.  ( ): 
Završni proizvod odgovara svim kontrolnim 
točkama (glavne komande, satovi, itd.) 
s kojima je programiran.

Ručni način rada2.  ( ): 
Samo završni proizvod odgovara uređaju 
Smoove 1. Druge kontrolne točke (glavne 
komande, satovi, itd.) su deaktivirane.

4.4 Prekidač za odabir načina rada
Slika E 

Prekidač za odabir načina rada koristi se za 
odabir načina upravljanja ovisno o tome kojim 
se završnim proizvodom upravlja.

Pritisnite jednom i zasvijetlit će broj.1. 
Pritisnite još jednom i način rada se 2. 
prebacuje na sljedeći veći broj.

Način 1: -  Za upravljanje roletama, prozorima, 
garažnim vratima, dvorišnim vratima,
Način 2: -  Za upravljanje rasvjetom i grijanjem,
Način 3: -  Za upravljanje venecijanerima i 
roletama s podesivim lamelama,
Način 4: -  Za upravljanje venecijanerima male 
i velike brzine.

4.5. Programiranje uređaja Smoove 
1 u nekom završnom proizvodu nije 
popraćeno lokalnom io upravljačkom 
jedinicom 
Pogledajte vodič za io motor ili za io prijemnik.
4.6. Dodavanje/Brisanje Smoove 1

Slika F 
Postupci za dodavanje ili brisanje io upravljačke 
jedinice su isti.
Da biste dodali ili izbrisali Smoove 1, 
upotrijebite lokalnu io upravljačku jedinicu  
već povezanu sa završnim proizvodom.
Ako je potrebno, aktivirajte modul Smoove 1, 
vidjeti dio "tipku ON/OFF"
Uređaj postavite u središnji položaj.

Pritisnite i držite tipku PROG na već 1. 
pridruženu lokalnu Somfy io upravljačku 
jedinicu , sve dok se proizvod ne 
pomakne natrag i naprijed: io motor ili io 
prijamnik su sada u načinu programiranja 
2 minute.
Kratko pritisnite tipku PROG (i) na 2. 
Smoove 1:  završni proizvod se pomiče 
natrag i naprijed: Smoove 1 je sada 
programiran ili izbrisan.

 5. Instalacija
Slika G 

Uporaba radio uređaja (npr. Hi-Fi radio 
slušalica) koji rade na istoj frekvenciji 

može uzrokovati smetnje i umanjiti kvalitetu rada 
proizvoda. 

Zgrada u kojoj se proizvod koristi može  -
smanjiti radijski domet. 
Radijski domet je 15 m.

Smoove 1 nikada nemojte instalirati na ili 
blizu metalnih površina ili u metalnom 

okviru jer to može smanjiti domet radijskog 
odašiljanja.
Prije no što pričvrstite Smoove 1 provjerite 
domet radijskog odašiljanja.
Proizvod se mora instalirati na unutarnjem zidu 
i Somfy preporučuje da površina zida bude 
ravna.
Tijekom različitih faza programiranja modul ostavite 
na podnožju za montažu ili u okviru da biste olakšali 
izvođenje operacija. 

Modul nemojte polagati na njegovu 
prednju ploču (strana s tipkama) da biste 

izbjegli nenamjerno emitiranje komandi. 
Rad uređaja je zajamčen samo ako je dodir koji 
modul prima čist i suh (bez rukavica).
5.1 Instaliranje kontrolne točke Smoove 1

Slika F 
Da biste pričvrstili podnožje za montažu 1. 
upotrijebite vijke (Somfy preporučuje 
uporabu konusnih vijaka s upuštenom 
glavom promjera 3 mm).
Somfy okvir postavite na podnožje za 2. 
montažu. 
Utisnite modul na sklop (okvir + podnožje za 3. 
montažu). 
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1. Introducere
Smoove 1 este un punct de comandă radio 

wireless montat pe perete care permite controlarea 
produselor, cum ar fi  jaluzele, rulouri, lumini, lucarne 
etc. cu ajutorul tehnologiei radio io-homecontrol®.
Smoove 1 poate fi  utilizat împreună cu ramele şi 
materialele intermediare care respectă standardele 
DIN 49075.

io-homecontrol® asigură tehnologie radio avansată şi sigură care este uşor de instalat. 
produsele etichetate io-homecontrol® comunică între ele, îmbunătăţind confortul, 
securitatea şi economia de energie.
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2. Siguranţa
2.1. Siguranţa şi responsabilitatea
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest ghid înainte de a 
instala şi utiliza acest produs.
Acest produs Somfy trebuie instalat de către un 
instalator profesionist specializat în motorizarea 
locuinţelor pentru care a fost conceput acest ghid. 
În plus, instalatorul trebuie să respecte standardele şi 
legislaţia în vigoare în ţara în care se va face instalarea 
produsului şi să îşi informeze clienţii cu privire la 
condiţiile de utilizare şi întreţinere ale produsului.
Orice utilizare în afara domeniului de aplicare defi nit 
de Somfy este interzisă. Nerespectarea cerinţei de 
mai sus, precum şi orice nerespectare a instrucţiunilor 
furnizate în acest manual, va anula garanţia şi va 
exonera Somfy de orice răspundere.
Înainte de a începe instalarea, verifi caţi dacă produsul 
este compatibil cu echipamentele şi accesoriile 
asociate.

2.2. Măsuri specifi ce de siguranţă
Pentru a preveni deteriorarea sistemului Smoove 1: 

Evitaţi loviturile!1. 
Nu scăpaţi sistemul pe jos!2. 
Nu vărsaţi lichide pe produs şi nu scufundaţi 3. 
produsul în lichide.
Nu folosiţi produse abrazive sau solvenţi pentru 4. 
curăţarea produsului.

3. Componente
Figura A 

Cantitate Descriere

1

Placă de montaj pentru Smoove 
1 io, Smoove 1 O/C io şi Smoove 
1 A/M io sau placă de montaj 
pentru Smoove 1 IN io şi Smoove 
1 A/M IN io

A

B

1 Ramă Somfy (opţional) C

1
Modul Smoove 1 io
sau modul Smoove 1 O/C io
sau modul Smoove 1 A/M io

D
E
F

4. Punerea în funcţiune
4.1. Smoove 1 în detaliu

Figura B 
Tasta sensibilă la atingere a.  sau  (ridicare, 
pornire, deschidere, poziţionarea şi creşterea 
intensităţii iluminării sau încălzirii)
Tasta sensibilă la atingere b.  (oprire temporară, 
trecere la poziţia favorită).
Tasta sensibilă la atingere c.  sau  (coborâre, 
oprire, închidere, poziţionarea şi reducerea intensităţii 
iluminării sau încălzirii)
Martorul luminos arată că tastele şi butoanele d. 
modulului au fost activate.
Martor luminos „Nivel scăzut al bateriei”.e. 
Comutator selectiv A/Mf. 
Buton On/Offg. 
Comutator selectiv al moduluih. 
Buton PROGi. 

 4.2 Butonul ON/OFF 
Figura C 

Butonul ON/OFF permite activarea sau dezactivarea 
tastaturii sensibile la atingere conform descrierii de 
mai jos. Cu toate acestea, butonul PROG rămâne 
activ:

ON = Pentru a 
activa tastatura

Ţineţi butonul apăsat până când 
se opreşte semnalul sonor: 
martorul luminează constant: 
- tastele sensibile la atingere sunt 
active

OFF = Pentru 
a dezactiva 
tastatura

Ţineţi butonul apăsat până când 
se opreşte semnalul sonor şi 
martorul luminează intermitent: 
- tastele sensibile la atingere sunt 
inactive

Pentru a evita consumarea bateriei, se 
recomandă închiderea modulului până la 

instalarea pe perete.

4.3 Comutatorul selectiv A/M (Smoove 1 A/M 
io)

Figura D 
Mod automat1.  ( ): 
Produsul fi nal răspunde la toate punctele de 
comandă (comenzi generale, ceasuri, etc.) cu 
care este programat.

Mod manual2.  ( ): 
Produsul fi nal răspunde doar la Smoove 1. 
Celelalte puncte de comandă (comenzi generale, 
ceasuri, etc.) sunt dezactivate.

4.4 Comutator selectiv al modului
Figura E 

Comutatorul selectiv al modului este utilizat pentru a 
selecta un mod de comandă în funcţie de produsul 
fi nal care este controlat.

Atunci când apăsaţi o dată, numărul se aprinde.1. 
Atunci când apăsaţi încă o dată, este selectat 2. 
următorul număr al modului, în ordine 
crescătoare.

Modul 1: -  Pentru a controla rulourile, ferestrele, 
uşile de garaj, porţile,
Modul 2: -  Pentru a controla lumina şi încălzirea,
Modul 3: -  Pentru a controla jaluzelele şi rulourile cu 
lamele reglabile,
Modul 4: -  Pentru a controla jaluzelele cu viteză 
mică şi mare.

4.5. Programarea Smoove 1 într-un produs 
fi nal neechipat cu un punct de comandă io 
local  
Consultaţi ghidul pentru motorul io sau receptorul io.
4.6. Adăugarea/Ştergerea unui Smoove 1

Figura F 
Procedurile pentru adăugarea sau ştergerea unui 
punct de comandă io sunt aceleaşi.
Pentru a adăuga sau şterge un sistem Smoove 1, 
utilizaţi punctul de comandă io local  asociat deja 
produsului fi nal.
Dacă este necesar, activaţi modulul Smoove 1. 
Consultaţi secţiunea "Butonul ON/OFF".
Setaţi produsul fi nal în poziţia de mijloc.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul PROG de 1. 
pe punctul de comandă local io Somfy  deja 
asociat, până când produsul fi nal face o 
mişcare scurtă înainte şi înapoi: motorul 
io sau receptorul io se afl ă acum în modul 
programare timp de 2 minute.
Apăsaţi pentru scurt timp butonul PROG (i) de pe 2. 
Smoove 1:  produsul fi nal face o mişcare scurtă 
înainte şi înapoi: sistemul Smoove 1 este adăugat 
sau şters.

 5. Instalarea
Figura G 

Utilizarea de aparate radio (de ex. căşti pentru 
radio Hi-Fi) care funcţionează pe aceeaşi 

frecvenţă poate cauza interferenţe şi poate reduce 
performanţa produsului. 

Clădirea în care este utilizat produsul poate reduce  -
intervalul de transmisie a semnalelor de frecvenţă 
radio. 
Distanţa de transmisie a semnalelor de frecvenţă 
radio este de 15 m.

Nu instalaţi niciodată sistemul Smoove 1 în 
apropierea sau pe suprafeţe de metal sau pe 

un cadru de metal, deoarece aceasta poate reduce 
intervalul de transmisie a semnalelor de frecvenţă 
radio.
Verifi caţi intervalul de transmisie a semnalelor de 
frecvenţă radio înainte de a instala sistemul Smoove 
1.
Acest produs trebuie instalat pe un perete interior şi 
Somfy recomandă ca suprafaţa peretelui să fi e plană.
Lăsaţi modulul în placă de montaj sau în ramă în 
timpul diferitelor etape ale programării pentru a facilita 
efectuarea operaţiunilor. 

Nu sprijiniţi modulul pe partea frontală (partea 
cu tastele) pentru a evita activarea accidentală 

a comenzilor. 
Funcţionarea este garantată doar dacă modulul este 
curat şi uscat (nu utilizaţi mănuşi).
5.1 Instalarea punctului de comandă 
Smoove 1

Figura H 
Utilizaţi şuruburi pentru fi xarea plăcii de montaj 1. 
(Somfy recomandă utilizarea unor şuruburi cu cap 
înecat cu diametrul de 3 mm).
Amplasaţi rama Somfy pe placă de montaj. 2. 
Fixaţi modulul pe ansamblu (rama + placă de 3. 
montaj).

RO SR

RO - SOMFY declară prin prezenta că acest produs 
se conformează cerinţelor esenţiale şi altor prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declaraţia de 
conformitate poate fi  găsită pe pagina de Internet afl ată 
la adresa www.somfy.com/ce.

SR - SOMFY ovdje izjavljuje da je ovaj proizvod u 
sukladnosti s bitnim zahtjevima i drugim odnosnim 
odredbama Smjernice 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti 
možete pronaći na internet stranici www.somfy.com/ce.
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Poland: Somfy Sp z o.o.
Tel: +48 (22) 50 95 300 
Portugal: Somfy Portugal
Tel. +351 229 396 840
Romania: Somfy SRL
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081
Russia: Somfy LLC.
Tel: +7 495 781 47 72
Serbia: Somfy Predstavništvo
Tel: 00381 (0)25 841 510
Singapore: Somfy PTE Ltd
Tel: +65 (0) 6383 3855
Slovak republic: Somfy, 
spol. s r.o.
Tel: +421 337 718 638
Tel: +421 905 455 259
South Korea: Somfy JOO
Tel: +82 (0) 2594 4331
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Tel: +34 (0) 934 800 900
Sweden: Somfy Nordic AB
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Thailand: Bangkok 
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Tel: +66 (0) 2714 3170
Tunisia: Somfy Tunisia
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6. Uporaba
6.1 Informativni zvuci

Pritisak na tipku uzrokuje zvuk "klikanja"!
Pritiskanjem više od jedne tipke u isto vrijeme uzrokuje se pojava zvuka veće visine.
6.2. Omiljeni položaj (my)

Slika I 

Pogledajte u vodič za io motor ili za io prijemnik da biste bili sigurni da podržava ovu funkciju.
Kratko pritisnite : završni proizvod je aktiviran u omiljenom položaju (my). 
6.3. Postavljanje ili mijenjanje omiljenog položaja (my)

Slika J 
Uređaj postavite u željeni omiljeni položaj (my).1. 
Pritisnite 2.  dok se proizvod ne počne pomicati natrag i naprijed: Omiljeni položaj (my) je 
programiran.

6.4. Brisanje omiljenog položaja (my)
Slika K 

Pritisnite 1. : uređaj je aktiviran i zaustavlja se u omiljenom položaju (my).
Pritisnite 2.  ponovno sve dok se proizvod ne pomakne natrag i naprijed: Omiljeni položaj je 
izbrisan.

6.5. Funkcija STOP
Slika L 

Uređaj se miče. Kratko pritisnite : pridruženi završni uređaj automatski će se zaustaviti.
6.6. Tipke  i  ili  i 
Kratko pritisnite  /  ili  / : završni proizvod je aktiviran.
6.7 Slaba baterija
Pokazivač "Slaba baterija" se pali kada je razina napunjenosti baterije niska.

7. Savjeti i preporuke
7.1. Pitanja o Smoove 1?

Smetnje Mogući uzroci Rješenja
Odabrani uređaj 
uopće ne reagira 
na pritisak tipke 
na kontrolnoj 
točki.

Baterija je slaba. Zamijenite bateriju.
Tipke nisu aktivirane. Pritisnite tipku ON/OFF da biste 

aktivirali tipke osjetljive na dodir.
Upravljačka jedinica nije 
programirana.

Vidi odjeljak Dodavanje /brisanje 
Smoove 1.

Vanjska radio oprema ometa 
radijski prijem.

Isključite radio opremu koja se 
nalazi u blizini.

7.2. Zamjena baterije
Slika M 

Maknite okvir zajedno s modulom Smoove 1.1. 
Pomoću plastičnog predmeta staru bateriju izvadite iz kućišta.2. 
Umetnite bateriju istih karakteristika tako da je vidljiv pozitivan pol (+).3. 
Bateriju do kraja ugurajte u kućište.4. 
Ponovno pričvrstite okvir i modul Smoove 1.5. 
Pritisnite tipku na prednjoj ploči. Ako se indikacijsko svjetlo upalilo tada je baterija pravilno 6. 
zamijenjena.

7.3. Zamjena izgubljene ili oštećene io upravljačke jedinice
Slika N 

Vraćanjem u početno stanje brišu se sve upravljačke jedinice, osim senzora i omiljenog položaja.

Dvostruko isključivanje struje primijenite samo kada uređaj želite vratiti na početne 
postavke!

Uređaj postavite u središnji položaj.  -
Prekinite napajanje strujom na 2 sekunde.1. 
Ponovno uključite napajanje u trajanju između 5 i 15 sekundi.2. 
Prekinite napajanje strujom na 2 sekunde.3. 
Ponovno uključite napajanje struje:4. 

Uređaj se miče nekoliko sekundi. ►

Ako je završni proizvod u gornjem ili donjem krajnjem položaju kratko će se pomaknuti 
natrag i naprijed. 

Pritisnite tipku PROG na novom Smoove 1 dok se uređaj ne počne pomicati natrag i naprijed: 5. 
sve io upravljačke jedinice su izbrisane i sada je programirana nova io upravljačka jedinica.

Slijedite postupak u odjeljku "Stavljanje u pogon" za dodavanje upravljačkih točaka io. -
8. Tehnički podaci
Radio frekvencija: 868,95 MHz, io-homecontrol®
Razina sigurnosti: Kategorija III

Radna temperatura: od 0°C do 60°C 
od + 32 °F do + 140 °F

Dimenzije Somfy okvira u (A) mm
(v x š x d): 80 x 80 x 10

Dimenzije modula (B) u mm
(v x š x d): 50 x 50 x 10

Napajanje: 1 x 3 V baterije tipa CR 2430
Stupanj zaštite: IP 30

Molimo vas da akumulatore i baterije odvojite od drugih vrsta otpada i zbrinete ih u lokalnom 
reciklažnom centru.

6. Utilizare
6.1 Sunete de avertizare

Apăsarea unei taste determină un sunet de "clic".
Apăsarea mai multor taste simultan cauzează un sunet mai înalt.
6.2. Poziţia favorită (my)

Figura I 

Consultaţi ghidul referitor la motorul io sau receptorul io pentru a vă asigură că această funcţie este 
disponibilă.
Apăsaţi pentru scurt timp : produsul fi nal este activat în poziţia favorită (my). 
6.3. Setarea sau modifi carea poziţiei favorite (my)

Figura J 
Aşezaţi produsul fi nal în poziţia favorită dorită (my).1. 
Apăsaţi 2.  până când produsul fi nal face o mişcare scurtă înainte şi înapoi: Poziţia favorită (my) a fost 
programată.

6.4. Ştergerea poziţiei favorite (my)
Figura K 

Apăsaţi 1. : produsul fi nal este activat şi se opreşte în poziţia favorită (my).
Apăsaţi 2.  din nou până când produsul fi nal face o mişcare scurtă înainte şi înapoi: Poziţia favorită este 
ştearsă.

6.5. Funcţia STOP
Figura L 

Produsul fi nal reacţionează. Apăsaţi pentru scurt timp : produsul fi nal asociat se va opri automat.
6.6. Tastele  şi  sau  şi 
Apăsaţi pentru scurt timp  /  sau  / : produsul fi nal este activat.
6.7 Nivel scăzut al bateriei
Martorul luminos „Nivel scăzut al bateriei” se aprinde atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

7. Sfaturi şi recomandări
7.1. Întrebări despre Smoove 1?

Observaţii Cauze posibile Soluţii
Produsul 
selectat nu 
răspunde deloc 
atunci când este 
apăsată o tastă 
de la punctul de 
comandă.

Bateria este slabă. Înlocuiţi bateria.
Tastele nu sunt activate. Apăsaţi butonul ON/OFF pentru a 

activa tastele sensibile la atingere.
Punctul de comandă nu este 
programat.

Consultaţi secţiunea Adăugarea / 
Ştergerea unui sistem Smoove 1.

Un echipament radio extern 
interferează cu recepţia radio.

Opriţi orice echipament radio din 
apropiere.

7.2. Înlocuirea bateriei
Figura M 

Desfaceţi rama şi modulul sistemului Smoove 1.1. 
Scoateţi bateria consumată din carcasă cu ajutorul unui obiect din plastic.2. 
Introduceţi o baterie cu specifi caţii identice, cu faţa marcată cu semnul plus (+) la vedere.3. 
Introduceţi complet bateria în carcasă.4. 
Fixaţi rama şi modulul Smoove 1 la loc.5. 
Apăsaţi o tastă de pe panoul frontal. Dacă se aprinde martorul luminos, bateria a fost înlocuită corect.6. 

7.3. Înlocuirea unui punct de comandă io pierdut sau deteriorat
Figura N 

Această resetare şterge toate punctele de comandă, însă nu şterge senzorii şi poziţia favorită.
Aplicaţi dubla întrerupere a alimentării cu energie numai pentru produsul fi nal care urmează să fi e 
resetat!

Setaţi produsul fi nal în poziţia de mijloc.  -
Întrerupeţi alimentarea cu energie timp de 2 secunde  .1. 
Restabiliţi alimentarea cu energie timp de 5 -15 secunde.2. 
Întrerupeţi alimentarea cu energie timp de 2 secunde  .3. 
Porniţi din nou alimentarea cu energie:4. 

Produsul fi nal se mişcă timp de câteva secunde. ►

Dacă produsul fi nal se afl ă în poziţia limită superioară sau inferioară, acesta se va mişca pentru scurt 
timp înainte şi înapoi. 

Apăsaţi butonul PROG de pe Smoove 1 până când produsul fi nal va reacţiona cu o mişcare înainte şi 5. 
înapoi. toate punctele de comandă io sunt şterse şi noul punct de comandă io este programat.

Urmaţi procedurile din secţiunea „Punerea în funcţiune” pentru a adăuga puncte de comandă io. -
8. Date tehnice
Frecvenţă radio: 868,95 MHz, io homecontrol®
Clasa de siguranţă: Categoria III

Temperatură de funcţionare: 0 °C - 60 °C
+ 32 °F - + 140 °F

Dimensiunile ramei Somfy (A) în mm
(h x w x d): 80 x 80 x 10

Dimensiunile modulului (B) în mm
(h x w x d): 50 x 50 x 10

Alimentare: 1 baterie CR 2430 de 3 V
Clasă de protecţie: IP 30

Vă rugăm să separaţi acumulatorii şi bateriile de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul unităţii 
dvs. locale unitate de colectare a deşeurilor.
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