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SMOOVE LIGHTING io

        Ref. : 1822651A

INTRODUKTION
Smoove Lighting io er et vægmonteret radiostyringspunkt, 
der kan bruges til at kontrollere ON/OFF io-lysmodtagere 
(ON/OFF Plug io inkluderet) eller en IZYMO dimmer 
receiver io-modtager.

GENERELT
Læs denne installationsvejledning og sikkerhedsanvisningerne 
grundigt igennem, før Somfy-produktet installeres. Følg nøje de 
givne instruktioner, og opbevar denne vejledning lige så længe, 
som produktet er i funktion. Før al installation skal det sikres, 
at Somfy-produktet med det dertil hørende udstyr og tilbehør er 
kompatibelt.
Denne vejledning beskriver installation og brug af produktet. Al 
anden installation eller anvendelse end den, der er defineret af 
Somfy er i uoverensstemmelse med forskrifterne. Ved anden 
anvendelse bortfalder Somfys ansvar og garanti, hvilket også er 
tilfældet, hvis forskrifterne i nærværende installationsvejledning 
ikke følges.
Somfy kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og 
standarder, der foretages efter offentliggørelsen af denne 
vejledning.

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Dette produkt er ikke beregnet til at blive anvendt af personer 
(herunder børn) med nedsat fysisk, motorisk eller mental evne, eller 
personer med manglende erfaring eller kendskab, medmindre en 
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, giver dem supervision 
eller instruktioner vedrørende brug af dette produkt.

SÆRLIGE RÅD OM SIKKERHED
• Smoove Lighting må ikke udsættes for slag eller fald, 
brandfarlige stoffer eller umiddelbar nærhed af varmekilder, 
fugtighed og væskesprøjt. Må ikke neddyppes i væske.
• Må ikke kastes i ild.
• Forsøg ikke selv at reparere det.
• Brug ikke slibende produkter eller opløsningsmidler til 
rengøring.
• Pas på ikke at sluge batteriet. Hvis batteriet indtages kan 
det forårsage kemiske forbrændinger i løbet af knap 2 timer, 
som kan medføre døden. Hvis det sker, kontaktes en læge 
straks.

BRUGSBETINGELSER
Anvend ikke dette produkt udendørs. Radiorækkevidden er 
begrænset af bestemmelserne om radioudstyr. Smoove Lighting 
io’s rækkevidde afhænger i høj grad af omgivelserne, hvor den 
anvendes: mulige forstyrrelser fra store elektriske apparater i 
nærheden af installationen, typen af materiale der er anvendt i 
mure og skillevægge på stedet (metaloverflader, etc.) Brugen af 
radioudstyr (som f.eks. radio hi-fi høretelefoner), der anvender 
den samme radiofrekvens kan forringe produktets funktion.

OVERENSSTEMMELSE
Somfy erklærer hermed, at det radioudstyr, der er 
beskrevet i denne brugsanvisning, overholder 

kravene i Radiodirektivet 2014/53/EU og de øvrige 
væsentlige krav i gældende EU-direktiver.
Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan ses 
på www.somfy.com/ce.

GARANTI
• Dette produkt har 3 års garanti at regne fra 
købsdatoen.

I- INDHOLD OG BESKRIVELSE
 � Figur A

Antal Betegnelse Afmærkning
1 Monteringsplade a
1 Hvid ramme b
1 Smoove Lighting io c
 � Figur B

Betegnelse Afmærkning
LED til bekræftelse af tryk på 
den følsomme knap eller på ON/
OFF-knappen

d

Følsom knap e
LED for svagt batteri f
Programmeringsknap g
ON/OFF-knap h
Knappen MODE i
LED 1 og 2 til valg af tilstand j

II- KONFIGURATION

Tilknytning af Smoove Lighting io 

med en io modtager, der er udstyret med en fjernbetjening
1- Se lysmodtagerens vejledning for at sætte i 

tilknytningstilstand.
2- Udfør et kort tryk på tasten PROG på Smoove Lighting 

io. Modtageren udfører en lysende feedback. Smoove 
Lighting io og modtageren er blevet knyttet til hinanden. 

med en io modtager, der er udstyret med en fjernbetjening
1- Tryk i 2 sek. på knappen PROG på io senderen, der 

allerede er tilknyttet. Modtageren udfører en lysende 
feedback.

2- Udfør et kort tryk på tasten PROG på Smoove Lighting 
io. Modtageren udfører en lysende feedback. Smoove 
Lighting io og modtageren er blevet tilknyttede. 

Sletning af Smoove Lighting io fra en io modtager, der er 
udstyret med en fjernbetjening

Fremgangsmåden er den samme som for tilknytning af 
Smoove Lighting io med en io modtager udstyret med en 
fjernbetjening.

Aktivering/deaktivering af den følsomme knap
Med knappen ON/OFF (h) kan man aktivere eller 
deaktivere den følsomme knap (e) ifølge beskrivelsen i 
det følgende, men knappen PROG forbliver aktiv:

ON = aktivering af den 
følsomme knap

Tryk på tasten ON/OFF, 
indtil LED'en (d) tænder 
og derefter slukker

OFF = deaktivering af den 
følsomme knap

Tryk på tasten ON/OFF, 
indtil LED'en (d) blinker 
flere gange og derefter 
slukker

 For at undgå unødvendig brug af batteriet anbefales 
det at deaktivere den følsomme knap, når Smoove 
Lighting io ikke anvendes.

 Smoove Lighting io udsender ingen lydsignaler.

III- ANVENDELSE

Præsentation af brugstilstandene:

Tilstand 1 (standard) : ON/OFF 
Kontrol af en eller flere io lysmodtagere (ON/OFF eller 
Variation) udelukkende via ON/OFF styring.

Tilstand 2: Variation
Kontrol af en IZYMO dimmer receiver io-modtager
NB: Somfy tilråder, at der kun tilknyttes én IZYMO dimmer 
receiver io for at opnå optimal drift.

Type af tryk på 
den følsomme 

knap

Tilstand 1 Tilstand 2

Kort tryk  - Stop 
 - Tænder og/

eller tænder 
ved den sidste 
værdi for 
lysintensitet

 - Stop
 - Tænder ved 

den sidste 
værdi for 
lysintensitet

Langt tryk Tænder alle lys 
100 %

Varierer 
lysintensiteten

Valg af brugstilstand
 � Figur C

Ved hvert tryk på knappen MODE tænder det tilknyttede 
tilstandsnummer.

IV- INSTALLATION
 � Figur D

 Kontroller radiorækkevidden før Smoove Lighting io 
fastgøres.

 � Figur E
1- Fastgør monteringspladen ved brug af skruer.
2- Klips rammen på monteringspladen (hakket skal 

vende nedad).
3- Klips Smoove Lighting io modulet på enheden.

V- BATTERI

Lavt batteri
Hvis det er tilfældet, tænder LED for “Svagt batteri” (f) ved 
hvert tryk på den følsomme zone. Du har cirka 2 uger til 
at udskifte det. 

Udskiftning af batteri
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet bliver 

udskiftet med et batteri af ukorrekt type.

 � Figur F
1- Afklips den hvide ramme med Smoove Lighting io.
2- Skub det brugte batteri ud fra sin plads med en tynd 

genstand.
3- Sæt et batteri i med samme egenskaber, med 

plussiden (+) ud ad.
4- Skub batteriet helt ind i huset.
5- Klips den hvide ramme og Smoove Lighting på 

monteringspladen.

VI- OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Problem Mulige årsager Løsninger

Langt 
tryk for 
at udføre 
variation 
virker ikke.

Smoove Lighting io 
er i Tilstand 1.

Følg 
fremgangsmåden 
for "Valg af 
brugstilstand" for 
at gå til tilstand 2.

Variation 
modtageren er ikke 
kompatibel.

Brug en IZYMO 
dimmer receiver 
io-modtager.

Langt 
tryk for at 
tænde alt 
lys virker 
ikke.

Smoove Lighting io 
er i Tilstand 2.

Følg 
fremgangsmåden 
for "Valg af 
brugstilstand" for 
at gå til tilstand 1.

Problem Mulige årsager Løsninger

Tryk på den 
følsomme 
knap har 
ingen 
virkning på 
udstyret.

Den følsomme 
knap er deaktiveret.

Følg 
fremgangsmåden 
for "Aktivering/
deaktivering af 
den følsomme 
knap".

Smoove Lighting io 
er ikke tilknyttet til 
modtageren(-erne).

Gentag 
fremgangsmåden 
"Tilknytning 
af Smoove 
Lighting io til en 
io-modtager".

Batteriet er dårlig. Udskift batteriet.

Eksternt 
radioudstyr 
interfererer med 
radiomodtagelsen.

Sluk for 
radioapparater
i nærheden, 
ELLER flyt 
Smoove Lighting 
io.

VII- GENANVENDELSE
• Vi værner om miljøet. Bortskaf ikke apparatet 
sammen med husholdningsaffaldet. Det skal 
indleveres på et godkendt indsamlingssted for 
genbrug.
• Batteriet skal frasorteres andre typer af affald, og 
det skal afleveres på en genbrugsstation eller et andet 
sted, som modtager batterier.

VIII- TEKNISKE OPLYSNINGER

Strømforsyning 1 batteri 3 V   
type CR2430   (medfølger)

Batteriets autonomi
Fra 2,5 år (18 handlinger/
dag) til 3 år (6 handlinger/
dag)

Beskyttelsesindeks IP 30   

Mål på den hvide 
ramme (b)

80 x 80 x 10 mm

Mål på Smoove 
Lighting io (c)

50 x 50 x 10 mm

Frekvensbånd og 
effektiv udstrålet effekt

868,700MHz - 869,200MHz 
e.r.p. < 25 mW

Rækkevidde (frit 
område)

50 m

Rækkevidde 
(indendørs) 

15 m

Driftstemperatur  0 ℃ til + 55 ℃

Fugtighed 85 % luftfugtighed ved 25 °C
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JOHDANTO
Smoove Lighting io on langaton seinään kiinnitettävä 
ohjain, jolla voidaan ohjata io ON/OFF -valaistuksen 
vastaanottimia (ON/OFF Plug io mukaan lukien) tai IZYMO 
dimmer receiver io -vastaanotinta.

YLEISTÄ
Lue tarkkaan nämä asennus- ja turvaohjeet ennen kun ryhdyt 
asentamaan tätä Somfy-tuotetta. Noudata tarkasti kaikkia 
annettuja ohjeita ja säilytä tämä käyttöopas niin kauan kuin sinulla 
on tämä tuote. Ennen asentamista tarkasta Somfy-tuotteen 
yhteensopivuus käytettäviin laitteistoihin ja lisävarusteisiin.
Tässä oppaassa kuvataan tämän tuotteen asennus ja käyttö. 
Muunlainen kuin Somfyn määrittelemä asennus on vaatimusten 
vastaista. Vaatimusten vastainen käyttö ja tämän oppaan ohjeiden 
laiminlyönti peruuttaa Somfyn vastuun ja takuun.
Somfy ei ole vastuussa näiden ohjeiden julkaisun jälkeen 
tapahtuvista normien ja standardien muutoksista.

YLEISET TURVAOHJEET
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan 
lukien) käyttöön, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai mentaaliset 
kyvyt ovat rajalliset, eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei 
ole tarvittavaa kokemusta tai osaamista, ellei henkilöillä ole ollut 
etukäteen mahdollisuutta seurata laitteen käyttöä tai saada tuotteen 
käyttöön liittyviä ohjeita heidän turvallisuudestaan vastaavalta 
henkilöltä.

ERITYISIÄ TURVAOHJEITA
• Älä altista Smoove Lighting ioa iskuille tai pudota sitä. Se ei 
saa olla herkästi syttyvien materiaalien tai lämmönlähteiden 
lähellä, siihen ei saa mennä kosteutta eikä nesteroiskeita. 
Sitä ei saa myöskään upottaa nesteeseen.
• Ei saa heittää tuleen.
• Älä yritä korjata sitä.
• Älä käytä hankaavia tuotteita ja liuotteita sen 
puhdistamiseen.
• Paristoa ei saa niellä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa 
kemiallisia palohaavoja sisäelimille jo alle kahdessa tunnissa 
ja johtaa kuolemaan. Mikäli näin tapahtuu, ota välittömästi 
yhteys lääkäriin.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Älä käytä tätä tuotetta ulkona. Radiolaitteita koskevat standardit 
rajoittavat kantomatkaa. Smoove Lightning ion kantomatka riippuu 
erittäin paljon käyttöympäristöstä: häiriöt ovat mahdollisia, jos 
asennuspaikan lähellä on isoja sähkölaitteita. Lisäksi mahdolliset 
häiriöt riippuvat paikan lähellä olevissa seinissä, väliseinissä, 
muureissa tai aidoissa käytetystä materiaalista (metallipinnat 
jne.). Samaa taajuutta käyttävien radiolaitteiden (esim. hifi-
kuulokkeet) käyttö heikentää tuotteen suoritusarvoja.

VAATIMUSTENMUKAISUUS
Somfy ilmoittaa täten, että tässä käyttöohjeessa 
kuvattu radiolaitteisto täyttää radiolaitedirektiivin 

2014/53/EU vaatimukset ja muiden sovellettavien 
eurooppalaisten direktiivien olennaiset vaatimukset.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on 
luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.

TAKUU
• Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä 
lähtien.

I- SISÄLLYS JA KUVAUS
 � Kuva A

Määrä Merkintä Kohta
1 Kiinnityslevy a
1 Valkoinen kehys b
1 Smoove Lighting io c
 � Kuva B

Merkintä Kohta
Kosketuspainikkeen tai ON/OFF-painikkeen 
painamisen vahvistava LED

d

Kosketuspainike e
Pariston varaus lopussa LED f
PROG-ohjelmointipainike g
Virtapainike h
MODE-painike i
Tilan valinta LED 1 ja 2 j

II- KONFIGUROINTI

Smoove Lighting ion yhdistäminen 

ei-kaukosäätimellisen io-vastaanottimen kanssa
1- Katso valaistuksen vastaanottimen käyttöohjeesta, 

miten se laitetaan yhdistämistilaan.
2- Paina lyhyesti Smoove Lighting ion PROG-painiketta. 

Vastaanotin antaa valo-feedbackin. Smoove Lighting io 
ja vastaanotin on yhdistetty. 

kaukosäätimellisen io-vastaanottimen kanssa
1- Paina jo yhdistetyn io-lähettimen PROG-painiketta. 

Vastaanotin antaa valo-feedbackin.
2- Paina lyhyesti Smoove Lighting ion PROG-painiketta. 

Vastaanotin antaa valo-feedbackin. Smoove Lighting io 
ja vastaanotin on yhdistetty. 

Smoove Lighting ion poistaminen kaukosäätimellisestä 
io-vastaanottimesta

Menettely on sama kuin yhdistettäessä Smoove Lighting 
io kaukosäätimelliseen io-vastaanottimeen.

Kosketuspainikkeen käyttöönotto/käytöstä poisto
ON/OFF-painikkeella (h) kosketuspainike (e) voidaan 
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä alla kuvatulla tavalla, 
PROG-painike jää kuitenkin käyttöön:

ON = kosketuspainikkeen 
käyttöönotto

Paina ON/OFF-painiketta, 
kunnes LED (d) syttyy ja 
sitten sammuu

OFF = kosketuspainikkeen 
käytöstäpoisto

Paina ON/OFF-painiketta, 
kunnes LED (d) vilkkuu 
useita kertoja ja sitten 
sammuu

 Pariston säästämiseksi kannattaa ottaa 
kosketuspainike pois käytöstä, kun Smoove Lighting io ei 
ole käytössä.

 Smoove Lighting iossa ei ole äänellistä 
palautetoimintoa.

III- TOIMINTA

Käyttötilojen esittely:

Tila 1 (oletuksena): ON / OFF 
Tarkastaa yhden tai useamman io-valovastaanottimen 
(ON/OFF tai Variation) ohjaamalla ainoastaan ON/OFF.

Tila 2: Muutos
IZYMO dimmer receiver io -vastaanottimen tarkastaminen
Huomaa: Somfy suosittelee vain yhden IZYMO dimmer 
receiver io -vastaanottimen liittämistä optimaalisen 
toiminnan varmistamiseksi.

Kosketuspainikkeen 
painamistapa

Tila 1 Tila 2

Lyhyt painallus  - Pois päältä 
 - Syttyy ja/

tai syttyy 
viimeiseen 
valon 
voimakkuuden 
tasoon

 - Pois päältä
 - Syttyy 

viimeiseen 
valon 
voimakkuuteen

Pitkä painallus Sytyttää kaikki 
valot kokonaan

Vaihtelee valon 
voimakkuutta

Käyttötilan valinta
 � Kuva C

Jokaisella MODE-painikkeen painalluksella yhdistetyn 
tilan numero syttyy.

IV- ASENNUS
 � Kuva D

 Tarkasta kantomatka ennen Smoove Lighting ion 
kiinnittämistä.

 � Kuva E
1- Kiinnitä kiinnityslevy ruuveilla.
2- Kiinnitä kehys kiinnityslevyn päälle (uran on osoitettava 

alaspäin).
3- Napsauta Smoove Lightning io -moduuli kokoonpanon 

päälle.

V- AKKU

Pariston varaus lopussa
Tällöin ”Paristo heikko” (f) -LED syttyy aina painettaessa 
kosketusaluetta. Sinulla on noin 2 viikkoa aikaa vaihtaa 
se. 

Pariston vaihto
Vääräntyyppisen pariston käyttäminen aiheuttaa 

räjähdysvaaran.

 � Kuva F
1- Irrota valkoinen kehys ja Smoove Lighting io.
2- Työnnä käytetty paristo irti paikaltaan ohuella esineellä.
3- Asenna samanlainen paristo niin, että pluspuoli (+) 

tulee ylöspäin.
4- Paina paristo kokonaan pidikkeeseen.
5- Kiinnitä valkoinen kehys ja Smoove Lighting io 

kiinnityslevyyn.

VI- USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Virhetoiminnot Mahdolliset 
syyt

Ratkaisut

Pitkä painallus 
muutoksen 
aikaansaamiseksi 
ei toimi.

Smoove Lighting io 
on tilassa 1.

Noudata menettelyä 
"Käyttötilan valinta", 
jotta pääset tilaan 2.

Muutosvastaanotin 
ei ole yhteensopiva.

Käytä IZYMO 
dimmer receiver io 
-vastaanotinta.

Pitkä painallus 
kaikkien valojen 
sytyttämiseksi ei 
toimi.

Smoove Lighting io 
on tilassa 2.

Noudata menettelyä 
"Käyttötilan valinta", 
jotta pääset tilaan 1.

Kosketuspainikkeen 
painallus ei tuota 
mitään reaktiota 
laitteissa.

Kosketuspainike ei 
ole käytössä.

Noudata menettelyä 
"Kosketuspainikkeen 
käyttöönotto/käytöstä 
poistaminen".

Smoove Lighting 
ioa ei ole liitetty 
vastaanottimeen/
vastaanottimiin.

Aloita "Smoove 
Lighting ion 
yhdistäminen 
io-vastaanottimeen".

Paristo on heikko. Vaihda paristo.
Ulkoinen 
radiolaite häiritsee 
radiovastaanottoa.

Sammuta 
radiolaitteet, jotka
ovat lähellä TAI siirrä 
Smoove Lighting ioa.

VII- KIERRÄTYS
• Huolehditaan ympäristöstämme. Älä hävitä 
laitetta koskaan talousjätteen mukana. Vie se 
sille varattuun kierrätyspisteeseen.
• Paristo on pidettävä erillään muista jätteistä ja 
toimitettava paikalliseen kierrätyskeskukseen.

VIII- TEKNISET TIEDOT

Muuntaja 1 paristo 3 V   
tyyppi CR2430   (sisältyy)

Pariston toiminta-aika
2,5 vuotta (18 toimintaa/
päivä) - 3 vuotta (6 
toimintaa/päivä)

Kotelointiluokka IP 30   

Valkoisen kehyksen 
mitat (b)

80 x 80 x 10 mm

Smoove Lighting ion 
mitat (c)

50 x 50 x 10 mm

Taajuusalue ja 
lähetysteho

868,700MHz - 869,200MHz 
ERP < 25 mW

Kantomatka (vapaalla 
alueella)

50 m

Kantomatka (sisällä) 15 m

Käyttölämpötila 0 °C...+ 55 °C

Kosteus 85 % HR, kun lämpötila 25 °C

SOMFY ACTIVITES SA
50, avenue du Nouveau Monde, F-74300 CLUSES
www.somfy.com

Copyright © 2018 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights 
reserved. Capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 
09/2018. 
Les images sont non contractuelles.
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INNLEDNING
Smoove Lighting io er en veggmontert, trådløs 
fjernkontroll for styring av lysmottakere av typen io ON/
OFF (inkludert ON/OFF Plug io) eller en mottaker av typen 
IZYMO dimmer receiver io.

GENERELT
Denne installasjonsguiden og sikkerhetsanvisningene må 
leses grundig før Somfy-produktet installeres. Følg de angitte 
instruksjonene nøye og behold denne guiden like lenge som du 
har produktet. Før enhver montering må du kontrollere dette 
Somfy-produktets samsvar med tilknyttet utstyr og tilbehør.
Denne guiden beskriver installasjon og bruk av dette produktet. 
Enhver installasjon eller anvendelse utenom bruksområdet som 
er fastsatt av Somfy, er ikke godkjent. I likhet med enhver annen 
manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen, 
vil en slik bruk medføre at Somfys ansvar og garanti opphører.
Somfy kan ikke holdes ansvarlig for endringer i normer og 
standarder som skjer etter at denne bruksanvisningen er utgitt.

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER
Dette produktet egner seg ikke til bruk av personer (inklusive barn) 
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer 
uten kjennskap til eller erfaring med produktet, med mindre de 
bruker produktet under tilsyn eller etter å ha fått opplæring av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

SPESIELLE SIKKERHETSANVISNINGER
• Ikke utsett Smoove Lighting io for støt, ikke mist produktet 
ned, ikke plasser det i nærheten av brennbare stoffer eller 
varmekilder. Unngå fuktighet og væskesprut, og legg aldri 
produktet ned i væske.
• Må ikke kastes på åpen ild.
• Ikke prøv å reparere produktet.
• Ikke bruk slipemiddel ved rengjøring av produktet.
• Ikke svelg batteriet. Ved svelging kan batteriet i løpet av 
knapt to timer føre til kjemiske forbrenninger som kan være 
dødelige. Ved svelging må du straks oppsøke lege.

BRUKSBETINGELSER
Ikke bruk dette produktet utendørs. Radiorekkevidden begrenses 
av reguleringsnormer for radioapparat. Radiorekkevidden for 
Smoove Lighting io avhenger i stor grad av bruksomgivelsene: 
Kan forstyrres av store elektriske apparater i nærheten av 
installasjonen og av materialene som brukes i vegger og 
skillevegger på stedet (metalloverflater osv.). Anvendelsen av 
radioapparater (for eksempel en radio hifi hodetelefon) som 
bruker samme radiofrekvens, kan redusere produktets ytelser.

SAMSVAR
Somfy erklærer herved at radioutstyret som er 
beskrevet i denne veiledningen, er i samsvar med 

kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og andre vesentlige 
krav i gjeldende europeiske direktiver.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen 
finnes på www.somfy.com/ce.

GARANTI
• Dette produktet har tre års garanti fra kjøpsdato.

I- INNHOLD OG BESKRIVELSE
 � Figur A

Antall Betegnelse Merking
1 Monteringsplate a
1 Hvit ramme b
1 Smoove Lighting io c
 � Figur B

Betegnelse Merking
Bekreftelses-LED ved trykk på den 
berøringsfølsomme knappen eller ON/
OFF-knappen

d

Berøringsfølsom knapp e
LED for svakt batteri f
PROG-knapp g
ON/OFF-knapp h
MODE-knapp i
LED 1 og 2 for valg av modus j

II- KONFIGURASJON

Tilknytning av Smoove Lighting io 

til en io-mottaker som ikke er utstyrt med fjernkontroll
1- Se bruksanvisningen for lysmottakeren for å sette den 

i tilknytningsmodus.
2- Trykk kort på PROG-knappen på Smoove Lighting io. 

Mottakeren gir en lystilbakemelding. Smoove Lighting 
io og mottakeren er tilknyttet. 

til en io-mottaker som er utstyrt med fjernkontroll
1- Trykk i 2 s på PROG-knappen på senderen som allerede 

er tilknyttet. Mottakeren gir en lystilbakemelding.
2- Trykk kort på PROG-knappen på Smoove Lighting io. 

Mottakeren gir en lystilbakemelding. Smoove Lighting 
io og mottakeren er paret. 

Sletting av Smoove Lighting io fra en io-mottaker som 
er utstyrt med fjernkontroll

Prosedyren er den samme som for tilknytning av 
Smoove Lighting io til en io-mottaker som er utstyrt med 
fjernkontroll.

Aktivering/deaktivering av den berøringsfølsomme 
knappen

ON/OFF-knappen (h) aktiverer eller deaktiverer den 
berøringsfølsomme knappen som forklart nedenfor, men 
PROG-knappen er fortsatt aktiv:

ON = aktivering av den 
berøringsfølsomme 
knappen

Trykk på ON/OFF-knappen 
til LED-en (d) tennes og 
deretter slukner

OFF = deaktivering av 
den berøringsfølsomme 
knappen

Trykk på ON/
OFF-knappen til LED-en 
(d) blinker flere ganger og 
deretter slukner

 For å unngå unødvendig bruk av batteriet anbefales 
det å deaktivere den berøringsfølsomme knappen når 
Smoove Lighting io ikke er i bruk.

Smoove Lighting io har ingen 
lydtilbakemeldingsfunksjon.

III- BRUK

Presentasjon av bruksmodusene:

Modus 1 (standard): ON/OFF 
Styrer en eller flere io-lysmottakere (ON/OFF eller 
Variation) i bare ON/OFF-styring.

Modus 2: Variation
Styrer en mottaker av typen IZYMO dimmer receiver io
NB: Somfy anbefaler å knytte til bare en enkelt IZYMO 
dimmer receiver io for optimal funksjon.

Type trykk på den 
berøringsfølsomme 

knappen

Modus 1 Modus 2

Kort trykk  - Av 
 - Lyser og/

eller lyser 
med siste 
verdi for 
lysstyrke

 - Av
 - Lyser med 

siste verdi 
for lysstyrke

Langt trykk Tenner alle 
lysene 100 %

Varierer 
lysstyrken

Valg av bruksmodus
 � Figur C

For hvert trykk på knappen MODE lyser det tilhørende 
modusnummeret.

IV- INSTALLASJON
 � Figur D

Sjekk radiorekkevidden før du monterer Smoove 
Lighting io.

 � Figur E
1- Fest monteringsplaten ved hjelp av skruer.
2- Knepp rammen på monteringsplaten (hakk vendt 

nedover).
3- Knepp Smoove Lighting io-modulen på enheten.

V- BATTERI

Svakt batteri
Ved svakt batteri lyser LED-en “Svakt batteri” (f) hver 
gang du trykker på den berøringsfølsomme sonen. Du har 
da cirka 2 uker på deg til å skifte batteri. 

Skifte batteri
Fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ute med 

feil type batteri.

 � Figur F
1- Knepp av den hvite rammen med Smoove Lighting io.
2- Skyv det brukte batteriet ut av batterirommet med en 

tynn gjenstand.
3- Sett i et batteri med identiske spesifikasjoner, og påse 

at siden som er merket med et plusstegn (+), er synlig.
4- Skyv batteriet helt inn i huset.
5- Knepp på igjen den hvite rammen og Smoove Lighting 

io på monteringsplaten.

VI- FAQ

Problem Mulig årsak Løsning
Langt trykk for å 
oppnå variasjon 
virker ikke.

Smoove Lighting io er 
i modus 1.

Følg prosedyren 
«Valg av 
bruksmodus» for å 
skifte til modus 2.

Variasjonsmottakeren 
er ikke kompatibel.

Bruk en mottaker av 
typen IZYMO dimmer 
receiver io.

Langt trykk for å 
tenne alle lysene 
virker ikke.

Smoove Lighting io er 
i modus 2.

Følg prosedyren 
«Valg av 
bruksmodus» for å 
skifte til modus 1.

Utstyret 
reagerer ikke 
ved trykk på den 
berøringsfølsomme 
knappen.

Den 
berøringsfølsomme 
knappen er deaktivert.

Følg prosedyren 
"Aktivering/
deaktivering av den 
berøringsfølsomme 
knappen".

Smoove Lighting 
io er ikke tilknyttet 
mottakeren/
mottakerne.

Gjenta prosedyren 
«Tilknytning av 
Smoove Lighting 
io med en 
io-mottaker».

Batteriet er dårlig. Skift batteri.
Eksternt radioutstyr 
skaper interferens 
med radiomottak.

Slå av 
radioapparatene
i nærheten ELLER 
flytt Smoove Lighting 
io.

VII- GJENVINNING
• Vi tar vare på miljøet. Ikke kast apparatet i det 
vanlige husholdningsavfallet. Lever det inn til et 
godkjent oppsamlingspunkt for resirkulering.
• Batteriet må ikke kastes sammen med vanlig avfall. 
Det skal leveres til en lokal miljøstasjon.

VIII- TEKNISKE DATA

Strømforsyning 1 batteri 3 V   
av typen CR2430   (inkludert)

Batteriets driftstid
Fra 2,5 år (18 handlinger/
dag) til 3 år (6 handlinger/
dag)

Beskyttelsesindeks IP 30   

Mål for den hvite 
rammen (b)

80 x 80 x 10 mm

Mål for Smoove 
Lighting io (c)

50 x 50 x 10 mm

Frekvensbånd og 
synlig utstrålt effekt

868,700 MHz - 869,200 MHz 
ERP. < 25 mW

Rekkevidde (fri luft) 50 m

Rekkevidde 
(innendørs) 

15 m

Brukstemperatur 0 til + 55 °C

Fuktighet 85 % HR ved 25 °C

DA   FI   NO   SV

INLEDNING
Smoove Lighting io är en trådlös väggmonterad 
fjärrkontroll med radiosändare som används för att styra 
io ON/OFF-mottagare för belysning (”ON/OFF Plug”-io 
ingår) eller en ”IZYMO dimmer receiver io”-mottagare.

ALLMÄNT
Läs noga igenom den här installationsguiden och 
säkerhetsanvisningarna innan du börjar installera din Somfy-
produkt. Följ alla instruktioner noggrant och spara anvisningarna 
under produktens hela livslängd. Före varje installation bör du 
kontrollera att denna produkt är kompatibel med tillhörande 
utrustningar och tillbehör.
I den här bruksanvisningen beskrivs hur produkten installeras 
och används. All installation och användning utanför det 
användningsområde som definieras av Somfy är olämplig. Sådan 
användning, samt allt åsidosättande av anvisningarna i denna 
bruksanvisning, upphäver Somfys ansvar och garanti.
Somfy kan inte hållas ansvariga för ändringar av normer och 
standarder som inträffar efter det att denna guide har tryckts.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Den här produkten är inte avsedd att användas av personer (inkl. 
barn) som saknar den fysiska, sensoriska och/eller mentala kapacitet 
som krävs, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller 
utbildning, om inte dessa personer övervakas eller får en ordentlig 
genomgång av hur man använder produkten av en säkerhetsansvarig 
person.

SPECIELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Utsätt inte Smoove Lighting io för slag, stötar, lättantändliga 
ämnen, värmekällor, fukt eller vätskestänk och doppa den 
inte i vätska.
• Elda inte upp den.
• Försök inte att reparera den.
• Använd inte slipmedel eller lösningsmedel för att rengöra 
den.
• Svälj inte batteriet. Om det sväljs kan batteriet orsaka 
kemiska brännskador inom loppet av knappt två timmar 
vilket kan leda till döden. Om någon har råkat svälja batteriet, 
kontakta omedelbart sjukvården.

ANVÄNDNINGSVILLKOR
Använd aldrig produkten utomhus. Radioräckvidden begränsas av 
normer för radiosignalapparater. Räckvidden för Smoove Lighting 
io är starkt beroende av vilken miljö den används i: störningar kan 
orsakas av stor elektrisk apparatur i närheten av installationen, 
vissa typer av material i ytterväggar eller skiljeväggar (metalliska 
ytor, etc.). Användning av radioapparater (t.ex. radio-hifi-lurar) 
som använder samma radiofrekvens kan försämra produktens 
prestanda.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Somfy att den radioutrustning som 
omfattas av dessa anvisningar uppfyller kraven i 

radiodirektivet 2014/53/EU och andra relevanta krav i 
tillämpliga EU-direktiv.
Hela CE-dokumentet finns på internetadressen www.
somfy.com/ce.

GARANTI
• Produkten har 3 års garanti, räknat från inköpsdatum.

I- INNEHÅLL OCH BESKRIVNING
 � Bild A

Antal Benämning Beteckning
1 Monteringsplatta a
1 Vit ram b
1 Smoove Lighting io c
 � Bild B

Benämning Beteckning
Lysdiod som tänds vid tryck på 
pekknappen eller på ON/OFF-knappen

d

Pekknapp e
Lysdiod för låg batterinivå f
PROG-knapp g
ON/OFF-knapp h
MODE-knapp I
Lysdiod 1 och 2 för lägesval j

II- KONFIGURERING

Anslutning av Smoove Lighting io 

till en io-mottagare utan fjärrkontroll
1- Se belysningsmottagarens bruksanvisning för hur den 

försätts i anslutningsläge.
2- Tryck en gång på PROG-knappen på Smoove Lighting 

io. Mottagaren svarar med en ljussignal. Smoove 
Lighting io har anslutits till mottagaren. 

till en io-mottagare utrustad med fjärrkontroll
1- Tryck 2 s på PROG-knappen på den redan anslutna io-

sändaren. Mottagaren svarar med en ljussignal. 
2- Tryck en gång på PROG-knappen på Smoove Lighting 

io. Mottagaren svarar med en ljussignal. Smoove 
Lighting io har parkopplats med mottagaren. 

Ta bort Smoove Lighting io från en io-mottagare 
utrustad med fjärrkontroll

Proceduren är densamma som vid anslutning av Smoove 
Lighting io till en io-mottagare utrustad med fjärrkontroll.

Aktivering/avaktivering av pekknappen
Med ON/OFF-knappen (h) går det att aktivera eller 
avaktivera pekknappen (e) enligt beskrivningen nedan, 
men PROG-knappen förblir aktiv:

ON = aktivering av 
pekknappen

Tryck på ON/OFF-knappen 
tills lysdioden (d) tänds 
och sedan släcks

OFF = avaktivering av 
pekknappen

Tryck på ON/OFF-knappen 
tills lysdioden (d) blinkar 
flera gånger och sedan 
släcks

 För att undvika onödig batteriförbrukning 
rekommenderar vi att du avaktiverar pekknappen när 
Smoove Lighting io inte används.

 Smoove Lighting io ger ingen återkoppling med 
ljudsignaler.

III- ANVÄNDNING

Presentation av användarlägen:

Läge 1 (standard): PÅ/AV 
Styr en eller flera io-belysningsmottagare (ON/OFF eller 
variabelt) endast med ON/OFF-kontrollen.

Läge 2: Variabelt
Styr en ”IZYMO dimmer receiver io”-mottagare
OBS: För bästa funktion rekommenderar Somfy att 
ansluta endast en ”IZYMO dimmer receiver io”- mottagare.

Olika slags 
tryck på 

pekknappen

Läge 1 Läge 2

Kort tryckning  - Av 
 - På och/eller 

på med högsta 
ljusstyrka

 - Av
 - På med högsta 

ljusstyrka

Lång tryckning Tänd all 
belysning till 
100 %

Variera 
ljusstyrkan

Val av användarläge
 � Bild C

För varje tryckning på MODE-knappen tänds motsvarande 
lägesnummer.

IV- INSTALLATION
 � Bild D

Kontrollera radioräckvidden innan du monterar Smoove 
Lighting io.

 � Bild E
1- Fäst monteringsplattan med skruvar.
2- Sätt fast ramen på monteringsplattan (med spåret 

nedåt).
3- Sätt fast Smoove Lighting io-modulen på den fastsatta 

ramen.

V- BATTERI

Låg batterinivå
Vid låg batterinivå tänds lysdioden för ”låg batterinivå” 
(f) varje gång du trycker på pekområdet. Du har då två 
veckor på dig att byta ut det. 

Byta batteri
Explosionsrisk om batteriet byts ut mot felaktig 

batterityp.

 � Bild F
1- Ta bort den vita ramen med Smoove Lighting io.
2- Tryck loss det använda batteriet från dess plats med 

ett smalt föremål.
3- Sätt in ett batteri med samma egenskaper, med 

”+”-sidan synlig.
4- Tryck ned det nya batteriet ordentligt.
5- Sätt tillbaka den vita ramen med Smoove Lighting io på 

monteringsplattan.

VI- FAQ

Problem Möjliga orsaker Lösningar

Det går inte 
att variera 
trots lång 
nedtryckning.

Smoove Lighting io 
är i läge 1.

Följ 
proceduren 
”Val av 
användarläge” 
för att ställa in 
läge 2.

Variationsmottagaren 
är inte kompatibel.

Använd 
en ”IZYMO 
dimmer 
receiver 
io”-mottagare

Det går inte 
att tända all 
belysning 
trots lång 
nedtryckning.

Smoove Lighting io 
är i läge 2.

Följ 
proceduren 
”Val av 
användarläge” 
för att ställa in 
läge 1.

Utrustningen 
reagerar 
inte när man 
trycker på 
pekknappen.

Pekknappen är 
avaktiverad

Följ 
proceduren 
”Aktivering/
avaktivering 
av 
pekknappen”.

Smoove Lighting 
io är inte ansluten 
till mottagaren 
(mottagarna)

Gör om 
proceduren 
”Anslutning 
av Smoove 
Lighting 
io till en 
io-mottagare”.

Batteriet är dåligt 
laddat.

Byt batteri 

Extern 
radioutrustning stör 
radiomottagningen.

Stäng av 
radioenheterna.
i närheten 
ELLER flytta på 
Smoove Lighting 
io.

VII- ÅTERVINNING
• Vi bryr oss om miljön. Släng inte produkten 
i hushållssoporna. Lämna in den på en 
auktoriserad återvinningscentral.
• Släng aldrig batteriet tillsammans med andra sopor. 
Lämna det alltid till återvinning.

VIII- TEKNISKA DATA

Nätaggregat 1 batteri 3 V   
typ CR2430   (medföljer)

Batteriets livslängd
Från 2,5 år (18 åtgärder 
per dag) till 3 år (6 åtgärder 
per dag)

Kapslingsklass IP 30   

Den vita ramens mått 
(b)

80 x 80 x 10 mm

Måtten för Smoove 
Lighting io

50 x 50 x 10 mm

Frekvensband och 
effektiv utstrålad effekt

ERP 
868,700 MHz–869,200 MHz
< 25 mW

Räckvidd (utan hinder) 50 m

Räckvidd (inomhus) 15 m

Användningstemperatur 0 °C till + 55 °C

Luftfuktighet 85 % RH vid 25 °C
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