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io-homecontrol® je označením moderní a bezpečné rádiové technologie, jejíž další 
předností je nenáročná instalace. Všechny výrobky s označením io-homecontrol® dokážou 
navzájem komunikovat, což přispívá k pohodlí, bezpečnosti a úsporám energie jejich 
uživatelů. www.io-homecontrol.com

Prosím uchovejte návod pro budoucí vyhledávání informací a předejte případ-
nému novému uživateli.

Bezpečnost

•  Před započetím ovládání se ujistěte, že okno s elektrickými komponenty 
může být a je ovládáno bez rizika poškození majetku nebo zranění osob a 
zvířat. 

•  Pro osobní bezpečnost nikdy neponechávejte ruce nebo tělo vykloněné z okna 
bez odpojení od zdroje el. energie.

•  Nedovolte dětem, aby si hráli s oknem a jeho elektrickými komponenty, 
dálkový ovladač by měl být umístěn mimo dosah.

•  Pokud je potřeba servis nebo seřízení, odpojte od zdroje el. energie a ujistěte 
se, že nemůže být znovu náhodně zapojen.

•  Zástrčka na přívodním kabelu je pouze pro vnitřní použití. 

•  Doporučujeme umístit dálkový ovladač v místnosti, kde bylo okno s elektric-
kými komponenty instalováno.

Funkce

•  Pokud dešťový senzor navlhne, okenní ovladač automaticky zavře okno, ale 
ventilační klapka zůstává otevřena.

•  Abyste předešli uzavírání okna při velmi jemném/slabém dešti, mlze nebo 
rose, je dešťový senzor vybaven topným tělesem pro udržení suchého 
povrchu.

•  Pokud bylo okno otevřeno manuálně, nebude okenní ovladač přes dešťový 
senzor aktivován.

•  Maximálně otevřené okno se uzavře do jedné minuty. Z tohoto důvodu se 
v případě náhlého deště může voda dostat do místnosti ještě před úplným 
zavřením okna. 

•  V případě sněhu a/nebo ledu může být ovládání okna zablokováno.

Důležité informace

Výrobek

•  Tento výrobek byl navržen pro použití s originálními výrobky VELUX. Spojení 
s jinými výrobky může způsobit poškození nebo špatnou funkci.

•  Výrobek je kompatibilní s výrobky označené logem io-homecontrol®.

•  Elektrické výrobky musí být likvidovány v souladu s národními směrnicemi 
pro elektrický odpad a ne s běžným domovním odpadem.

•  Použité baterie musí být likvidovány v souladu s příslušnými směrnicemi 
týkajícími se životního prostředí.

•  Očekávaná životnost baterie: přibližně 1 rok.

•  Obal může být likvidován společně s běžným domovním odpadem.

•  Pásmo rádiové frekvence: 868 MHz.

•  Rozpětí rádiové frekvence: 300 m volné plochy. V závislosti na konstrukci 
stavby je vnitřní rozpětí přibližně 30 m. 

•  Hladinu hluku: Max 70 dB(A).

Údržba a servis

•  Před započetím veškeré údržby (včetně čištění skla) nebo servisu na okně a 
napojených výrobcích odpojte od zdroje el. energie a ujistěte se, že nemůže 
být během této doby znovu náhodně zapojen.

•  Pokud je poškozen přívodní kabel, musí být vyměněn kvalifi kovanou osobou 
podle platných předpisů.

•  Náhradní díly jsou k dispozici přes VELUX. Prosím nahlaste informace z 
identifi kačního štítku.

•  V případě dalších technických dotazů kontaktujte prosím VELUX.
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6   VELUX VELUX   7

Začínáme

DŮLEŽITÉ!

•  V případě použití pouze jednoho dálkového 
ovladače musí být všechny výrobky regis-
trovány právě v tomto dálkovém ovladači, viz 
sekce Počáteční nastavení.

•  V případě použití více než jednoho dálkového 
ovladače musí být všechny výrobky registro-
vány v jednom z dálkových ovladačů, viz sekce 
Počáteční nastavení. Poté musí být informace 
přenesena z tohoto dálkového ovladače do 
ostatních dálkových ovladačů, viz sekce Použití 
dalších dálkových ovladačů.

•  Pro registraci nového výrobku v již funkčním 
dálkovém ovladači následujte návod v sekci 
Registrace nového výrobku.
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Úplný

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Připraven Info

P1 P2

Zapojte výrobek k 
hlavnímu přívodu el. 
energie a stiskněte 

Připraven do 10 minut

P1 P2

Enter

Dansk
Česky
Français
Deutsch

LANGUAGE

AUTO NASTAVENÍ   

AUTO NASTAVENÍ   

AUTO NASTAVENÍ   

Dům   

Počáteční nastavení

4  Zapojte hlavní přívod el. energie k oknu(ům) s elektrickými 
komponenty. 

Poznámka: Připravte další příslušné výrobky 
io-homecontrol® na registraci v souladu s návodem při-
loženým k výrobku. 

5  Stiskněte  "Připraven" pro zahájení automatické regis-
trace každého výrobku.

6  Automatická registrace právě probíhá. Prosím čekejte.

7  Displej ukáže "Úplný" až budou všechny výrobky zaregis-
trovány. Pokud displej ukazuje "Neúplný", následujte návod 
v sekci Resetování systému. 

8  Displej ukazuje registrovaný výrobek. Ovládání může zapo-
čít. Nový výrobek je umístěn v políčku Dům jako předem 
nastavený.

  Počáteční nastavení musí být dokončeno do 10 minut, 
přečtěte si tedy prosím body 1-8 ještě před započetím. 

  Důležité: Pokud byl již zapojen hlavní přívod el. energie, 
musí být před začátkem nastavení odpojen.

  Pokud bylo počáteční nastavení dokončeno, všechna okna 
s předinstalovanými elektrickými komponenty se objeví na 
displeji. 

1  Ujistěte se, že hlavní přívod el. energie k oknu(ům) s 
elektrickými komponenty, určenému(ým) pro registraci, je 
odpojen.

2  Vysuňte kryt baterie, jak je znázorněno. Vložte tři přiložené 
baterie (typ AA, 1.5 voltu) do dálkového ovladače. Znovu 
nasuňte kryt.

3  Volba jazyka:

 Stiskněte  pro volbu vašeho jazyka.
Stiskněte  "Enter" pro potvrzení vaší volby.
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10   VELUX VELUX   11

P1 P2

P1 P2

P1

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

P2

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Dům   

Dům   

Průvodce funkcemi 

Následující text popisuje funkce dálkového ovla-
dače.

Displej ukazuje, který výrobek je ovládán, která 
funkce z menu se používá atd. Spodní část displeje 
stanovuje funkci dvou volitelných tlačítek.

Poznámka: Váš displej může ukazovat rozdílně v 
závislosti na posledním výrobku, který byl ovládán.

Výběr, navigace a programová tlačítka

Tlačítka pro ovládání zvoleného výrobku

Hlavní funkce tlačítek pro každodenní použití je 
zobrazena na následující stránce. Pokročilejší funk-
ce jsou detailněji popsány v návodu později.

Výběr tlačítek 

-  pro aktivaci menu a potvrzení zvolené funkce. Tlačítkem 
potvrzená funkce je zobrazena přímo nahoře na displeji.

-  pro volbu Místnosti, Skupiny, Zóny nebo výrobku, který 
bude ovládán. Tlačítkem potvrzená funkce je zobrazena 
přímo nahoře na displeji.

Navigační tlačítka

-  pro listování nahoru a dolů v seznamu výrobků nebo 
menu.

Programová tlačítka

-  pro aktivaci předvolené ovládací sekvence stisknutím 
pouze jednoho tlačítka.

Tlačítka na ovládání výrobku

 OTEVŘÍT/NAHORU/ZAPNOUT nebo  ZAVŘÍT/
DOLŮ/VYPNOUT

Krátké stisknutí tlačítka: Výrobek poběží do maximální 
pozice otevření nebo zavření.
Dlouhé stisknutí tlačítka: Výrobek doběhne do jedné z 
předvolených pozic.

Následujte sekci Volba pozic a intenzity osvětlení.

Stop a tlačítko zobrazení stavu

 STOP

Krátké stisknutí tlačítka: Výrobek v chodu zastaví.
Dlouhé stisknutí tlačítka: Všechny výrobky v chodu 
zastaví.

Krátké stisknutí tlačítka, pokud byl zvolen výrobek, který 
není v chodu: Stav výrobku je zobrazen na displeji.
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Menu

Č. 2
Okno

Zvolit

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Menu

Č. 1
Vnitřní roleta

Zvolit

P1 P2

P1 P2

321

Dům   

Dům   

Dům   

Abyste mohli výrobek (např. roletu) ovládat, musíte nejdří-
ve zvolit výrobek na displeji.

Příklady ukazují nejjednodušší způsob vyhledání výrobku, 
který chcete ovládat, a byly rozděleny do dvou skupin: 
jedno okno nebo více než jedno okno.

Jedno okno

S jedním elektrickým výrobkem

Okno je vybaveno pouze okenním ovladačem, proto nemu-
síte výrobek nejprve zvolit.

Stiskněte  pro začátek ovládání.

S více elektrickými výrobky

Okno je vybaveno okenním ovladačem, předokenní roletou, 
vnitřní roletou a doplňkovými světly.

Příklad ukazuje jak zvolit a ovládat roletu.

Stiskněte  pro vyhledání položky "Vnitřní roleta".
Stiskněte  pro začátek ovládání.

Zvolení a ovládání výrobku

Více než jedno okno 

S jedním elektrickým výrobkem

Tři okna jsou vybavena pouze okenními ovladači.

Příklad ukazuje jak zvolit a ovládat okno č. 2.

Stiskněte  pro vyhledání okna č. 2.

Stiskněte  pro začátek ovládání.

Více než jedno okno s více elektrickými výrobky: viz 
následující strana.
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Vložit Zpět

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Okno
Předokenní roleta
Vnitřní roleta
Světla

Vložit Zpět

P1 P2

P1 P2

2 3

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Menu

Č. 1
Okno
10 min

Dům

Zvolit

Uzavřít

P1 P2

Uzavřít
10 min

P1 P2

1

Dům   

DŮM

VNITŘNÍ ROLETA

V chodu

Zvolení a ovládání výrobku

    Více než jedno okno 

  S více elektrickými výrobky

  Tři okna jsou všechna vybavena okenním ovladačem, 
předokenní roletou, vnitřní roletou a doplňkovými světly.

 Příklad ukazuje jak zvolit a ovládat roletu č. 3.

1  Stiskněte  "Zvolit".

2  Zobrazí se seznam jednotlivých typů výrobků v Domě.

Stiskněte  pro volbu položky "Vnitřní roleta".
Stiskněte  "Vložit".

3  Stiskněte  pro volbu rolety "Č. 3".
Stiskněte  "Vložit".

4  Stiskněte  pro začátek ovládání.

Automatické uzavírání okna

  Pokud bylo okno otevřeno dálkovým ovladačem, můžete 
jej nastavit tak, aby se znovu automaticky zavřelo. Napří-
klad můžete chtít krátce vyvětrat dům, když se vracíte 
domů. Programování automatického zavírání musí začít 
do 5 sekund potom, co bylo okno otevřeno přes dálkový 
ovladač. Možná nastavení jsou: Bez nastavení, 5 min, 
10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 3 h a 6 h. 

  Příklad ukazuje jak nastavit okno č. 1 tak, aby se zavřelo 
po 10 minutách.

1  Zvolte okno a otevřete jej, viz sekce Zvolení a ovládání 
výrobku.

2 Displej ukazuje ikonu  a text "Uzavřít".

3  Listujte pomocí  přes možnosti a zvolte "10 min". 

4  Displej ukazuje ikonu  a odpočítává dolů dokud se okno 
nezavře.
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Menu

Č. 2
Předokenní roleta

Zvolit

P1 P2

50% dolů

Dům   

Nastavení určité pozice

  Výrobek nebo Skupina výrobků může být nastavena tak, 
aby se zastavili v určité pozici.     

  Příklad ukazuje, jak nastavit předokenní roletu, aby se 
stáhla o 50%.

1  Zvolte konkrétní výrobek, viz sekce Zvolení a ovládání 
výrobku.

2  Zvolený výrobek se zobrazí na displeji. Příklad ukazuje 
předokenní roletu Č 2.

3  Stiskněte a držte tlačítko  a sledujte displej.

  Každý černý puntík odpovídá stažení předokenní rolety o 
10%. Pět černých puntíků pak odpovídá jejímu stažení o 
50%. 

  Uvolněte tlačítko  a předokenní roleta doběhne do 
zvolené pozice.

  Poznámka: Krátké stisknutí tlačítka způsobí, že se předo-
kenní roleta maximálně stáhne nebo vytáhne.

Volba pozic a intenzity osvětlení

Doplňková světla mohou být ovládána stejným způsobem. 
Procenta korespondují s intenzitou osvětlení.
Krátké stisknutí tlačítka: Světla se úplně zapnou nebo 
vypnou.

Žaluzie může být ovládána dvěma způsoby. Může být 
vytažena nahoru nebo dolů, jak je popsáno u předokenní 
rolety, a její lamely mohou být naklápěny. Pro naklopení 
lamel žaluzie vyberte položku Lamela  pomocí navigač-
ních tlačítek , pokud byl výrobek navolen.

Pro dosažení větrání přes ventilační klapku bez otevření 
okna, uvolněte tlačítko , pokud je zobrazena na displeji 
položka "Větrání".
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Menu

Č. 1
Okno

Dům

Zvolit

Vložit Zpět

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Nastavení domu Místnost

Vložit Zpět

P1 P2

Nastavení domu
Nastavení uživatele
Nastavení systému
Nastavení programu

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Vložit

-NASTAVENÍ DOMU-

Zpět

Místnost
Skupina
Přeskupit pořadí
Přejmenovat
Vymazat

Vložit Zpět

Jazyk
Displej
Čas a datum
Přístupový kód
Uzamčení klávesnice

Registrovat výrobek
Kopírovat systém
Bezpečnostní klíč
Přizpůsobit

Vložit Zpět

Seznam
Nahrát
Vymazat
Přejmenovat
Přeskupit pořadí

Vložit Zpět

Nastavení domu
Nastavení uživatele
Nastavení systému
Nastavení programu

Vložit Zpět

Dům   

P1 P2

Místnost
Skupina
Přeskupit pořadí
Přejmenovat

MENU

NASTAVENÍ DOMU

Dům   

 MENU 

NASTAVENÍ UŽIVATELE 

NASTAVENÍ SYSTÉMU 

NASTAVENÍ PROGRAMU

Průvodce výběrem uživatelských možností

Průvodce nabídkou funkcí dálkového ovladače. 

Další informace o jednotlivých funkcích jsou uvedeny v příslušné sekci.

Navigace přes menu

  Příklad ukazuje, jak najít položku Místnost pomocí nabíze-
ných voleb menu.

1  Stiskněte  "Menu".

2  Na displeji se zobrazí seznam voleb pod Menu. 

Stiskněte  pro volbu "Nastavení domu".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

3  Na displeji se zobrazí seznam jednotlivých položek menu 
pod volbou Nastavení domu. 

 Stiskněte  pro volbu položky "Místnost".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  Nyní můžete postupovat pomocí jednotlivých funkcí pod 
položkou Místnost. 

  Tento způsob volby jednotlivých položek menu násle-
duje v další části návodu:

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

s. 42
s. 44-45
s. 20

s. 43
s. 48

s. 46-47
s. 26-27
s. 22-25

s. 49
s. 28-29

s. 60-61
s. 52-53
s. 50-51

s. 58-59

s. 31-41
s. 35
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

P1 P2

Nastavení uživatele Jazyk

Vložit Zpět

Dansk
Česky
Français
Deutsch

P1 P2

Vložit

Dansk
Česky
Français
Deutsch

Sauvegardé

Zpět

Dům   

JAZYK

JAZYK

INFORMATION

Definice Místnosti, Skupiny a Zóny

Pro snadnější ovládání zvláště velkých systémů doporuču-
jeme zahrnout každý výrobek pod volbu Místnost a/nebo 
Skupina.

Defi nice Místnosti

Místnost obsahuje jeden nebo více výrobků jakéhokoliv 
typu umístěných fyzicky ve stejné místnosti, např. ložnice 
nebo kuchyň.

Výrobek může být umístěn pouze do jedné Místnosti.

Defi nice Skupiny

Skupina obsahuje nejméně dva výrobky stejného typu 
(např. dvě předokenní rolety). 

Skupina "Vše" se všemi výrobky stejného typu je auto-
maticky vytvořena pro zjednodušení ovládání výrobků 
stejného typu současně. 

Skupiny vytvořené přes více Místností se nazývají Zóny. 

Defi nice Zóny

Skupina vytvořena přes více Místností.

Volba jazyka

  Na displeji můžete změnit jazyk textu.

  Příklad ukazuje příslušný postup.

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Displej ukazuje seznam voleb jazyka. Zvolený jazyk byl 
označen.

4  Stiskněte  pro volbu nového jazyka.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Displej ukazuje, že změna byla uložena.

Místnost 2

Místnost 1

Místnost 2

Místnost 1

Místnost 2

Místnost 1
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  Pokud máte více výrobků, můžete 
je pro usnadnění hledání a ovládání 
shromáždit v jednotlivých Míst-
nostech.

  Když tvoříte Místnost, musíte 
vytvořit nejméně dvě Místnosti. 
Místnost 2 může obsahovat všechny výrobky, které nejsou 
určeny pro Místnost 1, viz položka 8. 

  Příklad ukazuje dvě místnosti, každou se dvěma okny. Níže 
je zobrazeno, jak vytvořit Místnost 1 přesunutím přísluš-
ných výrobků z položky Dům do položky Místnost 1.

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Na displeji se zobrazí části Domu.

 Stiskněte  pro volbu oblasti s výrobkem určeným nejdří-
ve pro Místnost 1.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Na displeji se zobrazí seznam všech výrobků v Domě. Typ 
výrobku se zobrazí následovně od horního řádku na displeji. 
Jednotlivé výrobky mohou být identifi kovány krátkým 
stisknutím .

Stiskněte  pro volbu výrobku určeného pro přesun do 
Místnosti 1.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

Vytvořená 
Místnost

Vytvořená 
Místnost

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Vložit

P1 P2

Nastavení domu Místnost Vytvořit

Zpět

Vložit

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Zpět

Vložit Zpět

Ulož novou Místnost
Zruš výrobek
Zruš novou Místnost

P1 P2

Ano Ne

Uchovat všechny 
zbývající výrobky ve 

vedlejší Místnosti

Dům

Dům

5  Na displeji se zobrazí zvolený výrobek.

Stiskněte  "Více" pro přesunutí dalších výrobků do 
Místnosti 1. Budete navráceni do seznamu v položce 4. 
Opakujte položky 4-5 dokud nebudou tyto výrobky přesu-
nuty do Místnosti 1.

Stiskněte  "Jít dále" pro provedení.

6  Na displeji se zobrazí seznam možností.

Stiskněte  pro volbu "Ulož novou Místnost ".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  (Zvolte jednu z dalších možností pro zrušení vaší volby)

7  Displej ukazuje, že nová Místnost byla vytvořena.

8  Displej se ptá, zda chcete automaticky převést zbývající 
výrobky do vedlejší Místnosti.

 a)  Stiskněte  "Ano" pro uchování zbyvajících výrobků v 
Místnosti 2.

 b)  Stiskněte  "Ne" pro automatický návrat do seznamu v 
položce 3.

9  Displej ukazuje, že nová Místnost byla vytvořena.

  Poznámka: Po převedení do Míst-
nosti jsou výrobky automaticky 
přečíslovány. Místnost 1 Místnost 2

Více

Č. 1

P1 P2

DŮM   
OKNO

VÝROBEK Z

Jít dále

Dům   

OKNO
DŮM   

JÍT DÁLE

ZPRÁVA

ZPRÁVA

ZPRÁVA

Vytvoření Místnosti 
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Vložit Zpět

Vložit Zpět

Vložit Zpět

P1 P2

Místnost 1
Místnost 2
Místnost 3

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Upravené 
Místnosti

Okno
Předokenní roleta

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Místnost 1
Místnost 2
Místnost 3

Nastavení domu Místnost Upravit

P1 P2

P1 P2

Místnost 1 

PŘESUNOUT Z

MÍSTNOST 1

OKNO

UMÍSTIT V 

ZPRÁVA

  Místnosti, které jste vytvořili, můžete upravit, např. jeden 
nebo více výrobků může být převedeno z jedné Místnosti 
do druhé.

  Příklad ukazuje, jak může být okenní ovladač v okně Č. 1 
převeden z Místnosti 1 do Místnosti 2.

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Na displeji se zobrazí seznam vytvořených Místností.

Stiskněte  pro volbu Místnosti, z které bude výrobek 
převeden.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Na displeji se zobrazí seznam typů výrobků v Místnosti, z 
které se bude výrobek převeden.

Stiskněte  pro volbu "Okno".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

Úprava Místnosti

5  Na displeji se zobrazí seznam jednotlivých výrobků v rozsa-
hu daného typového rozlišení.

Stiskněte  pro volbu výrobku určeného k přesunu. 
Jednotlivé výrobky mohou být identifi kovány krátkým 
stisknutím.

Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

6  Na displeji se zobrazí seznam Místností, ve kterých může 
být výrobek umístěn.

Stiskněte  pro volbu Místnosti, ve které bude výrobek 
umístěn.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení nové lokality výrobku.

7  Displej ukazuje, že bylo upraveno několik Místností.

  Poznámka: Po převedení do nové Místnosti jsou výrobky 
automaticky přečíslovány.
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Skupina 1 vytvoře-
na v Místnosti 1

Vložit Zpět

P1 P2

Č. 1
Č. 2
Č. 3
Č. 4

Více Uložit

P1 P2

Přidat více do Sku-
piny nebo potvrdit 

Skupinu

Vytvoření Skupiny

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Místnost 1
Místnost 2
Místnost 3

Nastavení domu Skupina Vytvořit

Vložit Zpět

P1 P2

Okno
Předokenní roleta
Vnitřní roleta

Místnost 1 

VÝROBEK Z

MÍSTNOST 1

OKNO

ZPRÁVA

ZPRÁVA

  Pro usnadnění ovládání výrobků stejného typu současně, 
můžete vytvořit Skupinu.

  Příklad ukazuje místnost se čtyřmi 
okny, každé s okenním ovladačem. 
Je zobrazeno, jak vytvořit Skupinu 1 
obsahující okenní ovladače na dvou 
oknech Č. 3 a Č. 4. Příklad předpokládá, 
že Místnost 1 byla již vytvořena. 

  Poznámka: Počet Skupin "Vše", kdy každá obsahuje v 
daném pokoji všechny výrobky stejného typu, byl vytvořen 
automaticky během tvorby Místnosti 1.

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Na displeji se zobrazí seznam vytvořených Místností.

Stiskněte  pro volbu Místnosti, ve které bude Skupina 1 
vytvořena.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Na displeji se zobrazí seznam typů výrobků v Místnosti 1.

Stiskněte  pro volbu "Okno".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

 2 1

 3

 4Místnost 1

5  Na displeji se zobrazí seznam jednotlivých výrobků v 
rozsahu daného typového rozlišení.

Stiskněte  pro volbu výrobku, který bude součástí 
Skupiny 1. Jednotlivé výrobky mohou být identifi kovány 
krátkým stisknutím .

Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

6  Displej se ptá, zda jsou další výrobky určeny k přesunutí do 
Skupiny 1.

Stiskněte  "Více" pro přesunutí dalších výrobků do 
Skupiny 1. Vrátíte se do seznamu v položce 5. Opakujte 
položky 5-6 dokud nebudou tyto výrobky přesunuty do 
Skupiny 1.

Stiskněte  "Uložit" pro vytvoření Skupiny 1.

7  Displej ukazuje, že Skupina 1 byla vytvořena v Místnosti 1.

  Poznámka: Když ovládáte Skupiny, může dojít ke 
zpožděnému provedení příkazů. Pokud chcete, aby 
konkrétní výrobek ragoval okamžitě, musí být ovládán 
individuálně.

 2 1

 3

 4Místnost 1

Skupina 1
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Uložen

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Místnost 1
Místnost 2
Místnost 3

Nastavení domu Přejmenovat

Vložit Zpět

P1 P2

Místnost
Zóna
Skupina
Výrobek

Místnost 1 A
ABCDEFGHI

Vložit Zpět

P1 P2

K
GHI JKLMNO

Vložit Zpět

P1 P2

OBLAST

Místnost 1 

KUCHYŇ
CDEFGHI JK

PŘEJMENOVAT

PŘEJMENOVAT

PŘEJMENOVAT

PŘEJMENOVAT

ZPRÁVA

Pojmenování

  Můžete změnit pojmenování zobrazeného Domu, Místností, 
Zón, Skupin, výrobků a Programů na více osobní názvy. 

 Příklad ukazuje, jak změnit Místnost 1 na Kuchyň.

  Poznámka: Pokud jste použili funkci Přejmenovat, výrobky 
nejsou nadále automaticky přečíslovány.

1  Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Na displeji se zobrazí seznam položek Dům, Místnosti, 
Zóny, Skupiny, výrobky a Programy.

Stiskněte  pro volbu "Místnost".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Na displeji se zobrazí seznam jmen automaticky přiřaze-
ných k jednotlivým položkám Místností. 

Stiskněte  pro volbu "Místnost 1".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Na displeji se zobrazí seznam symbolů včetně vkládání , 
mazání  a symbolu mezery  .

6  Potvrďte nové jméno za použití seznamu symbolů. 

Stiskněte  pro volbu požadovaného symbolu. 
Stiskněte  "Vložit" po výběru každého symbolu.

7  Po vložení posledního symbolu uložte nové jméno 
zvolením  seznam.

 Stiskněte  "Vložit".

8  Displej ukazuje, že nové jméno bylo uloženo.
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Vložit Zpět

Nastavení pozice
Uložení pozice

P1 P2

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Nastavení programu Nahrát
Č. 1
Č. 2
Č. 3

Auto program

Vložit

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Zpět

Dům 

OKNO
DŮM

OKNO
DŮM

P1 P2

P1 P2

POZICE

Vložit Zpět

Programy

  Program obsahuje příkazy, jak ovládat výrobky v určitých 
časech. Například můžete nahrát Ranní program pro 
vytažení předokenních rolet v ložnici, otevřít okna a rozsví-
tit doplňková světla mezi 7 a 7.30 během týdne od října do 
dubna.

  Existují dva různé způsoby nahrávání programu závislého 
na tom, jak jej chcete aktivovat: 

 •  Automaticky aktivovaný program 
Program, který bude aktivován v předvoleném čase bez 
použití dálkového ovladače, viz strana 31-35.

 •  Manuálně aktivovaný program P1/P2
Program, který může být aktivován kdykoliv za použití 
dálkového ovladače, viz strana 36-41.

 Automaticky aktivovaný program
  Automaticky aktivovaný program obsahuje provozní 

příkazy pro jeden nebo více výrobků. Příkazy jsou auto-
maticky aktivovány v den spuštění a program zůstává 
aktivní do doby ukončení funkce.

  Příklad ukazuje, jak naprogramovat okno Č. 1, aby se 
otevřelo v 18.30 a znovu zavřelo ve 22.00 každé pondělí 
po dobu 12 měsíců.

1 Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Zvolte okno.

Stiskněte  ”Zvolit" pro volbu výrobku.

4  Na displeji se zobrazí zvolený výrobek. Příslušný výrobek 
může být identifi kován krátkým stisknutím .

Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Stiskněte  pro volbu "Nastavení pozice".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.
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P1 P2

Vybrat Zpět

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

P1 P2

Vložit Upravit

Pondělí

P1 P2

Vložit Zpět

Uložit program
Přidat funkce

P1 P2

Vložit Upravit

Vložit Zpět

Uložit program
Přidat funkce

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

100% otevření

Vložit Zpět

Nastavení pozice
Uložení pozice

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

0 0:30

Vložit Zpět

P1 P2

18:30

6  Stiskněte  pro nastavení otevřené pozice okna. 100% 
odpovídá plnému otevření.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vašeho nastavení.

7  Stiskněte  pro volbu "Uložení pozice".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

8  Stiskněte  pro nastavení času otevření okna. Nejdříve 
zvolte minuty.
Stiskněte  "Vložit" pro přesunutí na hodiny.

9  Stiskněte  pro zvolení hodin.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vašeho nastavení.

10  Stiskněte  pro volbu dne v týdnu na otevření okna.
Stiskněte  "Vybrat".

NASTAVENI POZICE

POZICE

NASTAVIT ČAS

NASTAVIT ČAS

NASTAVIT DEN 

ULOŽIT

NASTAVIT DEN 

DŮM
OKNO

ULOŽIT

Č. 1

Programy

11  Displej ukazuje vybraný den v týdnu.

Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.
Stiskněte  "Upravit" pro návrat k položce 10 v 
případě doplnění nebo změn. 

12  Displej se ptá, zda přidat funkce nebo uložit program.

Stiskněte  pro volbu "Přidat funkce" pro nastavení 
uzavírací pozice okna a dne a času pro uzavření.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

13  Displej ukazuje poslední zvolený výrobek. 

Stiskněte  "Vložit" pro pokračování.
Zopakujte položky 5-11, pouze v tuto dobu aplikovaných 
pro nastavení uzavírání.

14   Displej se ptá, zda přidat více funkcí nebo uložit pro-
gram.

a)  Stiskněte  pro volbu "Přidat funkce" pro přidání 
dalších ovládacích příkazů okna nebo dalších výrobků 
do programu.
Stiskněte  "Vložit" pro návrat k položce 12.

 b)  Stiskněte  pro volbu "Uložit program" pro uložení 
programu, jak je nastavený.
Stiskněte  "Vložit" pro uložení programu.
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Vložit Zpět

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Vložit Upravit

Počáteční datum
01.01.2008

Uložit 
Auto program 1

ABC DEFGHI

Aktivuj
Deaktivuj

P1 P2

Vložit Upravit

Konečné datum
31.12.2008

P1 P2

Auto program 1 
aktivovaný od 
01.01.2008 do 

31.12.2008

PŘEJMENOVAT

AUTO PROGRAM 1

NASTAVIT DATUM

NASTAVIT DATUM

ZPRÁVA

Programy

15  Displej automaticky navrhne jméno "Auto program 1".

 Stiskněte  pro uložení jména. 
Následujte návod v sekci Pojmenování pro změnu tohoto 
jména.

16  Displej se ptá, zda program aktivovat nebo ponechat 
nefunkční.

Stiskněte  pro volbu "Aktivuj".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  Nastavte počáteční a konečné datum pro aktivaci 
programu.

  Počáteční datum:

17   Stiskněte  "Upravit" pro volbu počátečního datumu.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení nastavení.

 Konečné datum:

18  Stiskněte  "Upravit" pro volbu konečného datumu.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení nastavení.

19  Displej ukazuje, že Auto program 1 je aktivován ve zvole-
ném časovém období.

  Zvolte "Seznam" pod položkou Nastavení programu pro 
získání celého seznamu všech nahraných programů, kte-
ré mohou být automaticky aktivovány. Seznam zahrnuje 
jak aktivované, tak deaktivované programy. Aktivované 
programy byly označeny a deaktivované mohou být 
aktivovány kdykoliv budete chtít.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Nahrát Program P1/P2

Vybrat

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Zpět

Vložit Zpět

P1 P2

Vložit Zpět

Nastavení pozice
Uložení pozice

P1 P2

100% otevření

Zpět

Nastavení pozice
Uložení pozice

P1 P2

Vložit Zpět

Nastavit zpoždění
Nastavit čas

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

00 h 00 min

Vložit Zpět

P1 P2

Nastavení programu

00 h 00 min

Vložit

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Zpět

Dům 

OKNO
DŮM

OKNO
DŮM

POZICE

NASTAVENI POZICE

POZICE

ČAS

NASTAVIT ZPOŽDĚNÍ

NASTAVIT ZPOŽDĚNÍ

Vložit

Programy

   Manuálně aktivovaný program P1/P2 

  Manuálně aktivovaný program obsahuje ovládací příkazy 
pro jeden nebo více výrobků. Příkazy jsou aktivovány 
jedním stisknutím programovacího tlačítka P1 nebo P2. 
Můžete nahrát až osm programů, čtyři pod každým z pro-
gramovacích tlačítek. Programy mohou být nastaveny tak, 
aby byly provedeny se zpožděním nebo v určitý čas.

  Příklad ukazuje, jak naprogramovat okno Č. 1 pro okamžité  
otevření a zpětné uzavření po 1 hodině a 30 minutách 
(zpoždění) jednoduchým stisknutím na programovací 
tlačítko P1.

1 Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Zvolte okno.

 Stiskněte  ”Vybrat" pro volbu výrobku.

4  Displej zobrazuje vybraný výrobek. Příslušný výrobek 
může být identifi kován krátkým stisknutím .

Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Stiskněte  pro volbu "Nastavení pozice". 
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  

  6  Stiskněte  pro nastavení otevírací pozice okna. 100 % 
odpovídá plnému otevření.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vašeho nastavení.

  7  Stiskněte  pro volbu "Uložení pozice". 
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  8  Displej ukazuje dvě možnosti časového nastavení.

Stiskněte  pro volbu "Nastavení zpoždění", např. 
čas, který musí uběhnout před tím, než bude výrobek 
aktivován.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  9  Stiskněte  pro nastavení příslušného zpoždění. Nej-
dříve zvolte minuty. Zvolte 0 minut pokud chcete okno 
otevřít okamžitě. 
Stiskněte  "Vložit" pro přesunutí na hodiny. 

10  Stiskněte  pro volbu hodin.
Stiskněte  "Vložit" pro přesunutí vašeho nastavení.
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Č. 1

P1 P2

Vložit Upravit

Vložit Zpět

P1 P2

Vložit Zpět

Uložit program
Přidat funkce

P1 P2

Uložit 
Program 1

 ABC DEFGHI

Vložit Zpět

P1 P2

Vložit Zpět

Nastavení pozice
Uložení pozice

P1 P2

0% otevření

Vložit Zpět

Nastavit zpoždění
Nastavit čas

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Program 1 
uložený pod P1/P2

Vložit Zpět

P1 P2

00 h 30 min

01 h 30 min

Vložit Zpět

Uložit program
Přidat funkce

P1 P2

OKNO
DŮM

ULOŽIT

POZICE

NASTAVENÍ POZICE

ČAS

NASTAVIT ZPOŽDĚNÍ

NASTAVIT ZPOŽDĚNÍ

ULOŽIT

PŘEJMENOVAT

ZPRÁVA

Programy 

11  Displej se ptá, zda přidat funkce nebo uložit program. 

Stiskněte  pro volbu "Přidat funkce" pro nastavení 
uzavírací pozice a času okna. 
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

12  Displej ukazuje poslední zvolený výrobek. 

Stiskněte  "Vložit" pro pokračování. 

13  Stiskněte  pro volbu "Nastavení pozice".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

14  Stiskněte  pro nastavení uzavírací pozice okna. 0 % 
odpovídá úplnému zavření.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

15  Displej ukazuje dvě možnosti časového nastavení.

Stiskněte  pro volbu "Nastavení zpoždění", např. 
čas, který musí uběhnout před tím, než bude výrobek 
aktivován.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.   

16  Stiskněte  pro přesunutí nastavení zpoždění. Nejprve 
zvolte minuty.
Stiskněte  "Vložit" pro přesunutí na hodiny. 

17  Stiskněte  pro volbu hodin.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vašeho nastavení.

18  Displej se ptá, zda přidat více funkcí nebo uložit pro-
gram. 

a)  Stiskněte  pro volbu "Přidat funkce" pro přidání 
dalších ovládacích příkazů okna nebo dalších výrobků 
do programu.
Stiskněte  "Vložit" pro návrat k položce 12.

 b)  Stiskněte  pro volbu "Uložit program" pro uložení 
nastaveného programu.
Stiskněte  "Vložit" pro uložení programu.

19  Displej automaticky navrhne jméno "Program 1".

Stiskněte  "Vložit" pro uložení jména. 
Následujte návod v sekci Pojmenování pro změnu tohoto 
jména.

20  Displej ukazuje, že Program 1 byl uložen.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Start Zpět

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

P1 P2

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Stop Zpět

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

P1 P2

Dům 

PROGRAM P1

Dům 

PROGRAM P1

Programy

   Aktivace programu P1/P2

  Jedním stisknutím programovacího tlačítka P1 nebo P2 
můžete aktivovat jakýkoliv z programů P1/P2. Jakmile 
byl aktivován jeden nebo více programů, můžete současně 
nadále používat různé funkce dálkového ovladače. 

  Níže byly nahrány čtyři programy pod programovacím 
tlačítkem P1.

  Příklad ukazuje, jak aktivovat Program 3 pod programova-
cím tlačítkem P1.

1  Pro aktivaci Programu 3 stiskněte třikrát P1 .

  Poznámka: Max časový interval mezi každým stiskem tla-
čítka: 2 sekundy. Jinak bude program, který má být zvolen, 
aktivován.

2  Program 3 je zvolen na displeji a automaticky se spustí. 

 

    Přerušení programu P1/P2

  Ikona  ukazuje, že program byl aktivován. Právě 
probíhající program může být přerušen následujícími 
způsoby:

1  Stiskněte P1  nebo P2  pro vyhledání právě probíhajícího 
programu.

2  Aktivovaný program byl označen. 

Stiskněte  pro volbu daného programu.
Stiskněte  "Stop" pro přerušení programu.
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NASTAVIT ČAS

Vložit Zpět

P1 P2

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit 

P1

Vložit Zpět

Aktivuj
Deaktivuj

P2

P1 P2

Menu

Stiskněte Menu 
a poté Zvolit

Zvolit

P1 P2

Nastavení uživatele Uzamčení klávesnice 

Nastavení uživatele Čas a datum

Nastavit čas
Nastavení formátu

Vložit

Zpět

Čas
Datum

11:0 0

11:0 0

Vložit

ČAS A DATUM

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Dům 

P1 P2

ČAS

P1 P2

NASTAVIT ČAS

Vložit Zpět

P1 P2

Dům 

UZAMČENÍ KLÁVESNICE

UZAMČENÍ KLÁVESNICE

Uzamčení klávesnice

  Klávesnice může být uzamčena tak, že výrobky nemohou 
být ovládány bez jejího odblokování. Tlačítko STOP může 
být nadále užíváno.

1  Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Aktivuj".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.
Uzamčení klávesnice je okamžite aktivováno.

 Použití klávesnice přestože je uzamčena:

  Pošlete vzkaz následujícím způsobem.

Stiskněte  "Menu". Stiskněte  "Zvolit".
Klávesnice byla dočasně odblokována.
Klávesnice bude automaticky znovu uzamčena 10 sekund 
po jejím použití. 

  Poznámka: Zámek klávesnice může být odblokován volbou 
"Deaktivuj" v položce 3.

Čas a datum

  Čas a datum musí být nastaveny manuálně při prvním 
použití dálkového ovladače. Časový a datumový formát 
může být nastaven v položce 4 volbou "Nastavení formá-
tu".

  Příklad ukazuje, jak nastavit čas. Datum je nastaveno 
podobným způsobem volbou "Datum" v položce 3.

1  Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Čas".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Stiskněte  pro volbu "Nastavit čas".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Stiskněte  pro nastavení minut.
Stiskněte  "Vložit" pro přesunutí na hodiny.

6  Stiskněte  pro nastavení hodin.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vašeho nastavení.

  Poznámka: Čas a datum jsou zobrazeny automaticky, 
když je dálkový ovladač v klidovém programu. Viz sekce 
Displej.
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Vložit Zpět

Zapnout
Vypnout

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Nastavení uživatele Displej

Vložit Zpět

Světlo displeje
Klidový program

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Vložit Zpět

Zapnout
Vypnout

P1 P2

Vložit Zpět

Světlo displeje
Klidový program

P1 P2

Nastavení uživatele Displej

15:43   05.05.2006

DISPLEJ

Dům 

SVĚTLO DISPLEJE

DISPLEJ

Dům 

KLIDOVÝ PROGRAM

Displej

   Světlo displeje

   Ve standartním nastavení se světlo na displeji rozsvítí, když 
je klávesnice aktivována a znovu zhasne po 10 sekundách. 
Pokud nechcete na displeji žádné světlo, můžete jej 
vypnout.

  Příklad ukazuje, jak vypnout světlo na displeji.

1  Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Světlo displeje".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Stiskněte  pro volbu "Vypnout".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  Poznámka: Světlo na displeji může být rozsvíceno volbou 
"Zapnout" v položce 4.

   Klidový program
  Životnost baterií může být prodloužena nastavením 

dálkového ovladače do klidového programu. Po nastavení 
se světlo na displeji vypne jednu minutu po posledním 
stisknutí klávesy. Čas a datum jsou zobrazeny.

  Během klidového programu musí být dálkový ovladač 
aktivován stisknutím jakéhokoliv tlačítka před započetím 
ovládání. Nicméně tlačítko STOP může být kdykoliv použi-
to.

  Příklad ukazuje, jak nastavit dálkový ovladač do klidového 
programu.

1 Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Klidový program".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Stiskněte  pro volbu "Zapnout".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Čas a datum jsou zobrazeny tak dlouho, jak dlouho je 
dálkový ovladač v klidovém programu.

  Poznámka: Pokud nechcete, aby byl dálkový ovladač v 
klidovém programu, zvolte v položce 4 "Vypnout".
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

P1 P2

Vložit Zpět

Místnost 1
Místnost 2
Místnost 3

P1 P2

Vložit Zpět

Okno
Předokenní roleta
Markýza
Vnitřní roleta

Přeskupit pořadíNastavení domu Výrobek

Přeskupené 
pořadí 

P1 P2

Vložit Zpět

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Vložit Zpět

Č. 1
Č. 3
Č. 2

P1 P2

Uložit Více

Uložit nové pořadí 
nebo přeskupit více 

výrobků
PŘESKUPIT POŘADÍ

Místnost 1

PŘESKUPIT POŘADÍ

PŘESKUPIT POŘADÍ

ZPRÁVA

ZPRÁVA

PŘESKUPIT POŘADÍ

  Může být výhodné mít výrobky, které používáte nejčastěji, 
můžete mít uloženy v horní části seznamu. Toho dosáh-
nete přeskupením pořadí jednotlivých výrobků, Skupin, 
Místností a Zón, které jsou zobrazeny na displeji. 

  V příkladu byly vytvořeny tři Místnosti. Příklad ukazuje, 
jak přeskupit pořadí předokenních rolet v Místnosti 2.

1  Stiskněte  "Menu".

2 Listujte v menu:

3  Na displeji se zobrazí seznam vytvořených Místností 
obsahujících dané výrobky.

Stiskněte  pro volbu Místnosti, ve které bude pořadí 
jednotlivých výrobků přeskupeno.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Na displeji se zobrazí seznam typů výrobků v Místnosti 2. 

Stiskněte  pro volbu typu výrobku, kde bude pořadí 
jednotlivých výrobků přeskupeno.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

Přeskupení pořadí

5  Na displeji se zobrazí seznam jednotlivých výrobků vybra-
ného typu. Jednotlivé výrobky mohou být identifi kovány 
krátkým stisknutím .

Stiskněte  pro volbu daného výrobku.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

6  Seznam jednotlivých výrobků vybraného typu je stále 
zobrazen na displeji. 

Stiskněte  pro přesunutí vybraného výrobku.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení přeskupeného pořadí.

7  Displej se ptá, zda pořadí více výrobků bude přeskupeno 
nebo zda budou dosud provedené změny uloženy. 
Stiskněte  "Více" pro přeskupení pořadí více výrobků. 
Budete vráceni do seznamu v položce 5. 
Opakujte položky 5-7 dokud nebude dosaženo požadované 
pořadí výrobků. 

Stiskněte  "Uložit" pro uložení přeskupeného pořadí 
výrobku.

8  Displej ukazuje, že pořadí bylo přeskupeno.

  Poznámka: Pokud bylo pořadí přeskupeno, výrobky jsou 
automaticky přečíslovány.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Vložit Zpět

Vložit Zpět

Vybrat/Změnit
Zrušit

Uložit Zpět

Potvrdit kód
1  2  3  4

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Nastavení uživatele Přístupový kód

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Ano Ne

P1 P2

Vymazat všechny 
Skupiny/Místnosti/
Zóny/ Programy/

Jména

Nastavení domu

Vložit Zpět

P1 P2

Skupina
Přeskupit pořadí
Přejmenovat
Vymazat

Dům

PŘÍSTUPOVÝ KÓD

PŘÍSTUPOVÝ KÓD

PŘÍSTUPOVÝ KÓD

Vložit kód
1  * * *

Místnost 1

NASTAVENÍ DOMU

VYMAZAT

Přístupový kód

  Jako ochranu pro nastavení můžete zvolit osobní přístupo-
vý kód. Přístupový kód se musí skládat ze čtyř čísel od 0 
do 9. 

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Vybrat/Změnit".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Stiskněte  pro zvolení prvního čísla. 
Stiskněte  "Vložit" pro zadání dalšího čísla.
Stiskněte  "Vložit" po zadání posledního čísla.

5  Stiskněte  "Uložit" pro potvrzení a uložení kódu.

  Pokaždé, když nyní zvolíte Menu, musíte vložit přístupový 
kód, abyste mohli pokračovat ve volbě.

  Poznámka: Přístupový kód může být zrušen zvolením 
"Zrušit" v položce 3.

Vymazání nastavení dálkového ovladače

  Pokud vymažete nastavení dálkového ovladače, veškeré 
nastavení pro Místnosti, Zóny, Skupiny a Programy a 
všechny vlastní názvy budou zrušeny. Nicméně výrobky 
zůstávají v dálkovém ovladači registrovány. 

1  Stiskněte  "Menu".

2 Zvolte podmenu:

3  Na displeji se zobrazí seznam jednotlivých položek menu. 

Stiskněte  pro volbu "Vymazat".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Displej se ptá, zda chcete vymazat všechny Skupiny, Míst-
nosti, Zóny, Programy a vlastní názvy, které jste vytvořili.

Stiskněte  "Ano" pro potvrzení vaší volby.
Stiskněte  "Ne" pro návrat k položce 3.

 Nastavení dálkového ovladače jsou vymazána.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

Registrovat výrobek
Kopírovat systém
Bezpečnostní klíč
Přizpůsobit

Nové výrobky 
registrovány

Menu

Č. 1
Předokenní roleta

Zvolit

P1 P2

Vložit

P1 P2

Vložit Zpět

P1 P2

NOVÉ VÝROBKY 

Upravená Místnost

Nastavení systému

Č. 1 nový

Místnost 1
Místnost 2
Nová Místnost

Dům

NASTAVENÍ SYSTÉMU

AUTO NASTAVENÍ

ZPRÁVA

Dům

VLOŽIT

ZPRÁVA

PŘEDOKENNÍ ROLETA

Registrace nového výrobku 

  Když je nový výrobek nainstalován, může být zaregistrován 
v již užívaném dálkovém ovladači. Tento nový výrobek 
může být nové střešní okno INTEGRA, vnitřní roleta, před-
okenní roleta atd. 

  Příklad ukazuje, jak zaregistrovat novou předokenní roletu 
v dálkovém ovladači a umístit ji v Místnosti 1.

  Registrace musí být dokončena do 10 minut, přečtěte 
si tedy prosím položky 1-9 ještě před započetím. 

1  Zapojte hlavní přívod el. energie do okna s elektrickými 
výrobky. Pokud byl hlavní přívod zapojen již dříve, elektřinu 
odpojte a znovu zapojte.

2  Stiskněte  "Menu" v již funkčním dálkovém ovladači.

3 Zvolte podmenu:

4  Stiskněte  pro volbu "Registrovat výrobek".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5 Probíhá automatická registrace.

  6  Displej ukazuje, že nový výrobek byl zaregistrován.

  Nyní musí být výrobek umístěn.

7a  Pokud nebyly vytvořeny žádné Místnosti, výrobek je 
automaticky umístěn v Domě. 
Ovládání může začít.

7b  Pokud byly Místnosti již vytvořeny, výrobek musí být 
umístěn v příslušné Místnosti.
Displej ukazuje seznam nových výrobků. V případě více 
nových výrobků mohou být jednotlivé výrobky identifi ko-
vány krátkým stisknutím .

Stiskněte  pro volbu výrobku, který bude umístěn.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  8  Na displeji se zobrazí seznam vytvořených Místností. 

Stiskněte  pro volbu Místnosti, ve které bude výrobek 
umístěn.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  9  Displej ukazuje, že Místnost byla upravena.
Ovladání může začít.

451823-0107-INT-us-CZ.indd   50-51451823-0107-INT-us-CZ.indd   50-51 19-12-2006   14:03:2619-12-2006   14:03:26



52   VELUX VELUX   53

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

P1 P2

A B

Nastavení systému

Enter

Dansk
Česky
Français
Deutsch

P1 P2

Připraven Info

2 2

Vložit Zpět

Registrovat výrobek
Kopírovat systém
Bezpečnostní klíč
Přizpůsobit

Zapojte výrobek k 
hlavnímu přívodu el. 
energie a stiskněte 

Připraven do 10 minut

B

Dům

NASTAVENÍ SYSTÉMU

LANGUAGE

AUTO NASTAVENÍ

Kopírování do ještě nenastaveného dálkového ovladače

  Pokud vlastníte další přijímací a vysílací dálkové ovladače 
VELUX (označené symbolem 2  ) nebo jiné typy obousměr-
ných ovládacích jednotek io-homecontrol®, můžete kopíro-
vat nastavení z jednoho dálkového ovladače do druhého. 

  Příklad ukazuje, jak kopírovat z dálkového ovladače VELUX 
A do dálkového ovladače VELUX B, které ještě nejsou 
nastaveny. 

  Poznámka: Pokud kopírujete z dálkového ovladače VELUX 
do jiného typu ovládací jednotky io-homecontrol®, zkopírují 
se pouze registrované výrobky bez ostatních nastavení.

  Krok 2 musí být dokončen do 2 minut po provedení 
kroku 1, přečtěte si tedy prosím kroky 1-2 ještě před 
započetím.

 Krok 1: Dálkový ovladač A

1 Stiskněte  "Menu".

2 Zvolte podmenu:

3  Stiskněte  pro volbu "Kopírovat systém".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

 Krok 2 musí být nyní proveden do 2 minut.

 Krok 2: Dálkový ovladač B

4  Vložte tři přiložené baterie (typ AA, 1.5 voltu) 
do dálkového ovladače, jak je znázorněno.

5  Volba jazyka:

Stiskněte  pro volbu vašeho jazyka.
Stiskněte  "Enter" pro potvrzení vaší volby.

6  Stiskněte  "Připraven" pro začátek automatické regis-
trace každého výrobku. Údaji o čase na displeji nevěnujte 
prosím pozornost. Máte pouze 2 minuty na provedení 
kroku 2. 

  Displej nyní ukazuje, že kopírování právě probíhá. 

  Poznámka: Programy nemohou být kopírovány.
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A B

2 2

Pokud vlastníte další přijímací a vysílací dálkové ovladače 
VELUX (označené symbolem 2 ) nebo jiné typy obou-
směrných ovládacích jednotek io-homecontrol®, můžete 
kopírovat nastavení z jednoho dálkového ovladače do 
druhého. 

Příklad ukazuje, jak kopírovat z dálkového ovladače 
VELUX A do dálkového ovladače VELUX B, které jsou již 
nastaveny. 

Poznámka: Když kopírujete z dálkového ovladače VELUX 
do jiného typu dálkového ovladače io-homecontrol®, 
zkopírují se pouze registrované výrobky bez ostatních 
nastavení.

Kopírování probíhá ve 4 krocích. Nejdříve si je prosím 
pečlivě prostudujte, protože je důležité je provádět v 
daném pořadí.

Krok 1: Dálkové ovladače A a B

Změňtě bezpečnostní klíč v obou dálkových ovladačích 
tak, aby měly oba stejný společný klíč, viz sekce Bezpeč-
nostní klíč. 

Krok 2: Dálkový ovladač A

Zaregistrujte všechny výrobky v dálkovém ovladači A, 
viz sekce Registrace nového výrobku, položky 2-7a (nebo 
položky 2-9). Všechny výrobky ovládané dálkovým 
ovladačem B budou automaticky registrovány v dálkovém 
ovladači A.

Kopírování do již nastaveného dálkového ovladače

Krok 3: Dálkový ovladač B

Resetujte dálkový ovladač B, viz sekce Resetování systé-
mu, krok 2.

Krok 4: Dálkové ovladače A a B

Zkopírujte dálkový ovladač A do B, viz sekce Kopírování do 
ještě nenastaveného dálkového ovladače.

Nyní budou oba dálkové ovladače schopny ovládat všech-
ny výrobky v systému.

Poznámka: Programy nemohou být kopírovány.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit 

Nastavení systému

Nové výrobky 
registrovány

A B

12

Vložit Zpět

P1 P2

Registrovat výrobek
Kopírovat systém
Bezpečnostní klíč
Přizpůsobit

Dům

NASTAVENÍ SYSTÉMU

AUTO NASTAVENÍ

ZPRÁVA

Registrace výrobků z jiných typů ovládacích jednotek 

  Dálkový ovladač může ovládat také výrobky registrované 
v jiném typu ovládací jednotky VELUX nebo 
io-homecontrol®, pokud jsou přeneseny do dálkového 
ovladače. 

  Příklad ukazuje, jak zaregistrovat výrobky z jednosměr-
ného dálkového ovladače VELUX B v již funkčním nasta-
veném obousměrném dálkovém ovladači VELUX A (krok 
2a). Následujte krok 2b, pokud není ještě obousměrný 
dálkový ovladač VELUX nastaven.

  Kroky 1 a 2 musí být provedeny do 10 minutes, pře-
čtěte si tedy prosím položky 1-6 ještě před započe-
tím.

 Krok 1: Ovládací jednotka B

1  Nastavte ovládací jednotku do konfi guračního programu 
stisknutím tlačítka RESET v zadní části na nejméně 5 
sekund.

  Poznámka: Pro provedení kroku 1 u dalších typů ovláda-
cích jednotek io-homecontrol® prosím následujte návod 
přiložený k danému výrobku.

 Krok 2a: Dálkový ovladač A (již funkční)

2  Stiskněte  "Menu".

3  Zvolte podmenu:

4  Stiskněte  pro volbu "Registrovat výrobek".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

5  Automatická registrace právě probíhá.

6  Displej ukazuje, že nový(é) výrobek(ky) byl/byly již 
zaregistrován(y).

  Nyní musí být výrobek(ky) umístěn(y) navolen. Prosím 
následujte návod v sekci Registrace nového výrobku, 
položka 7a a dále.

  Krok 2b: Dálkový ovladač A (dosud nefunkční)

  Proveďte položky 1-8 v sekci Počáteční nastavení. Nový 
dálkový ovladač automaticky zaregistruje výrobky z jedno-
směrného dálkového ovladače VELUX B, když stisknete 
"Připraven" v položce 5.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit 

P1 P2

Nastavení systému

A B
Vložit Zpět

Zvolte výrobek ke 
konfi guraci

Vložit

Č. 3
Předokenní roleta

Zpět

Výrobek připravený 
ke konfi guraci

12

Vložit Zpět

Registrovat výrobek
Kopírovat systém
Bezpečnostní klíč
Přizpůsobit

Dům

NASTAVENÍ SYSTÉMU

ZPRÁVA

Dům

ZPRÁVA

Kopírování výrobků do dalších typů ovládacích jednotek

  Můžete kopírovat jeden nebo více výrobků registrovaných 
v dálkovém ovladači do jiného typu ovládací jednotky 
VELUX nebo io-homecontrol®. Tento další typ ovládací 
jednotky může potom ovládat oba, své vlastní a zkopírova-
né výrobky.

  Příklad ukazuje, jak zkopírovat předokenní roletu z obou-
směrného dálkového ovladače VELUX A do jednosměrné-
ho dálkového ovladače VELUX B. 

  Poznámka: Jednosměrný dálkový ovladač VELUX může 
ovládat výrobky pouze stejného typu, např. předokenní 
rolety. 

  Kroky 1 a 2 musí být dokončeny do 10 minut, přečtěte 
si tedy prosím položky 1-8 ještě před započetím.

 Krok 1: Dálkový ovladač A

1  Stiskněte  "Menu".

2  Zvolte podmenu:

3  Stiskněte  pro volbu "Přizpůsobit".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

4  Stiskněte  "Vložit" pro volbu výrobku, který bude 
kopírován do jiného typu ovládací jednotky (B).

5 Zvolte výrobek, viz sekce Zvolení a ovládání výrobku.

6  Na displeji se zobrazí příslušný výrobek.
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

7  Displej ukazuje, že výrobek je připraven ke kopírování do 
jiného typu ovládací jednotky (B).

 Krok 2: Ovládací jednotka B

8  Pro registraci nového výrobku krátce stiskněte tlačítko 
RESET v zadní části (na maximálně 5 sekund). Zvolený 
výrobek může být nyní ovládán pomocí ovládací 
jednotky B. 

  Poznámka: Pro provedení kroku 2 u dalších typů ovláda-
cích jednotek io-homecontrol® prosím následujte návod 
přiložený k danému výrobku.
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Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Vložit Zpět

P1 P2

Změnit
Přijmout

Ano Ne

Změnit bezpeč-
nostní klíč v dalším 
dálkovém ovladači

Nastavení systému

A B A B

2 2

Bezpečnostní klíč

Nastavení systému Bezpečnostní klíč

2 2

Menu

Č. 1
Okno

Zvolit

Vložit Zpět

P1 P2

Změnit
Přijmout

Dům

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

ZMĚNIT

Dům

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

Bezpečnostní klíč

  Každý dálkový ovladač má bezpečnostní klíč. Aby byla 
umožněna komunikace mezi více výrobky, musí mít tyto 
výrobky stejný bezpečnostní klíč. To také zaručuje, že 
externí ovládací jednotky nemohou s výrobky komuniko-
vat. 

  Příklad ukazuje, jak změnit bezpečnostní klíč v dálkovém 
ovladači A a ve výrobcích v něm registrovaných (krok 1). 
Pokud máte více než jeden dálkový ovladač, nový bezpeč-
nostní klíč musí být přenesen také do těchto ovladačů 
(krok 2). 

  Krok 1: Dálkový ovladač A

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Změnit".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  Displej nyní ukazuje, že bezpečnostní klíč byl změněn.

4  Displej se ptá, zda bude změněn bezpečnostní klíč jiných 
dálkových ovladačů. 

Stiskněte  "Ne" pro ukončení, pokud se jedná o jediný 
dálkový ovladač, který byl změněn.
Stiskněte  "Ano" pokud jsou k dispozici další dálkové 
ovladače.
Pro uskutečnění proveďte krok 2.

  Krok 2: Dálkový ovladač B (a jiné)

1  Stiskněte  "Menu".

2  Listujte v menu:

3  Stiskněte  pro volbu "Přijmout".
Stiskněte  "Vložit" pro potvrzení vaší volby.

  Displej ukazuje, že probíhá přenos bezpečnostního klíče z 
dálkového ovladače A do dálkového ovladače B. 
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Dálkový ovladač 
bude resetován. 

Pokračovat? 
Ano Ne 

ZPRÁVA

Resetování systému

  Krok 2: Dálkový ovladač

1  Vysuňte kryt baterie, jak je znázorněno.

2  Pomocí špičatého předmětu stiskněte a držte nejméně 5 
sekund tlačítko na pravé straně dálkového ovladače.

3 Nasuňte zpět kryt baterie.

4  Stiskněte  "Ano" pro potvrzení, že chcete dálkový ovla-
dač resetovat.

  Systém byl nyní resetován. Pro obnovení spojení mezi 
dálkovým ovladačem a oknem prosím následujte návod v 
sekci Počáteční nastavení.

  Celý systém, např. dálkový ovladač a okno s elektrickými 
výrobky, může být resetován do jeho původního stavu. 
Pro obnovení spojení mezi dálkovým ovladačem a reseto-
vaným oknem prosím následujte návod v sekci Počateční 
nastavení.

  Resetování systému probíhá ve dvou krocích. Je důležité, 
aby byly provedeny oba kroky. 

 Krok 1: Okno

  Kyvná střešní okna 
GGL/GGU INTEGRA nebo GGL a GGU s KMX 100

1a  Otevřete manuálně okno. (Pokud je okno již otevřeno, 
musí být před tím uzavřeno dálkovým ovladačem).

2a  Stiskněte na nejméně 10 sekund kontrolní tlačítko na 
okenním ovladači. Okenní ovladač a další elektrické 
výrobky okna se krátce rozjedou tam a zpět. Doplňková 
světla se krátce rozsvítí.

  Výklopná střešní okna
GHL, GHU, GPL, GPU a VKU s KMX 200

1b  Otevřete manuálně okno. (Pokud je okno již otevřeno, 
musí být před tím uzavřeno dálkovým ovladačem).

2b  Odstraňte kryt na okenním ovladači. Stiskněte na nej-
méně 10 sekund kontrolní tlačítko na okenním ovladači. 
Okenní ovladač a další elektrické výrobky okna se krátce 
rozjedou tam a zpět. Doplňková světla se krátce rozsvítí. 
Umístěte zpět kryt okenního ovladače.

3  Až se všechny výrobky přestanou pohybovat, odpojte 
hlavní přívod el. energie.

 Pokračujte krokem 2.
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Upevnění držáku na dálkový ovladač

  Pokud je potřeba, může být dálkový ovladač upevněn do 
držáku pomocí vrutů.

1  Pomocí dvou přiložených vrutů upevněte zadní část na 
zeď.

2  Umístěte dálkový ovladač v přední části. Kolem sestavené 
jednotky sepněte bílý pásek. Zahákněte sestavenou jed-
notku do zadní části nahoře. Ujistěte se, že páska pasuje 
do otvorů na bočních stranách zadní části. Zafi xujte 
jednotku do místa ve spodní části. 

3  Připevněte jednotku pomocí vrutu ve spodní části.

  Dálkový ovladač je vybaven držákem určeným pro umís-
tění na stěnu, který může být upevněn kdekoliv ve vašem 
domě. 

  Poznámka: Zkontrolujte, zda může dálkový ovladač 
ovládat příslušné výrobky z vybrané pozice před tím, než 
je upevněn do držáku.

1  Pomocí dvou přiložených vrutů upevněte zadní část na 
zeď.

2  V horní části zahákněte přední část na zadní, zacvakněte 
ve spodní části a připevněte pomocí vrutu.

3  Vložte dálkový ovladač do držáku. Je zajištěn pomocí 
vestavěných magnetů.
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GGL
GGU

SML

MML

A

A

B

Upevnění dešťového senzoru Upevnění vnitřních rolet, předokenních rolet atd.

Okno je připraveno pro upevnění vnitřních a vnějších deko-
rativních a zastiňovacích doplňků stejně jako doplňkových 
světel. Během instalace těchto výrobků musí být odpojen 
hlavní přívod el. energie. 

Dostupnost výrobků se může ve vaší zemi lišit. Pro další 
informace prosím následujte příslušný návod nebo kon-
taktujte VELUX.

Výrobky

SML/SMG Elektricky ovládaná předokenní roleta

MML Elektricky ovládaná markýza 

PML Elektricky ovládaná žaluzie 

RML Elektricky ovládaná zastiňovací roleta

DML Elektricky ovládaná zcela zatemňující roleta

FML Elektricky ovládaná plisovaná roleta

KRA Doplňková světla

Pokud nebyl dešťový senzor ještě upevněn, 
upevněte jej zobrazeným způsobem, 
následujte návod pro dešťový senzor. Pokud 
dešťový senzor navlhne, okenní ovladač 
automaticky zavře okno.

Hlavní přívod el. energie musí být během 
upevňování dešťového senzoru odpojen! 

Instalace na vrchní krycí díl okna (GGL 
nebo GGU)

Nalepte dešťový sensor na suchý a čistý 
povrch. Veďte kabel do okna, jak je znázor-
něno a spojte jej do konektoru na 
motoru (A).

Instalace na předokenní roletu (SML) 
nebo markýzu (MML)

Nalepte dešťový sensor na suchý a čistý 
povrch. Veďte kabel pod předokenní role-
tou/markýzou tak, aby mohlo být okno 
otevřeno, když se předokenní roleta/marký-
za stahuje dolů. Poté veďte kabel do okna, 
jak je znázorněno a zapojte jej do konektoru 
na motoru (A).

SML
SMG
MML
PML
RML
DML
FML
KRA

PML
RML
DML
FML

KRA

SML
SMG
MML
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A

B

C

A

B

C

Manuální ovládání okna

Okno může být ovládáno manuálně (A). Pokud je manuál-
ně otevřeno, musí být také manuálně zavřeno.

Čištění skla

Neotvírejte okno pomocí dálkového ovladače! 

Odpojte hlavní přívod el. energie. Zatáhněte za madlo 
a otevřeto okno (A). Úplně přetočte křídlo a pomocí 
zástrčky na křídle zajistěte ve spodním rohu rámu po levé 
ruce (B). Tento bezpečnostní prvek vám umožní mít obě 
ruce volné (C). 

Sklo čistěte pomocí jemné, čisté, hladké tkaniny/jelenicové 
kůže/jemné houby nebo čisté nekovové okenní stěrky. Čis-
tá voda je standartně pro umytí skla postačující. Mohou 
být také použity běžné, jemné, domací čistící prostředky. 
Měkká voda je na čištění skel nejvhodnější. V oblastech s 
tvrdou vodou můžete použít pro zjemnění malé množství 
čistícího prostředku.

Upozornění

•  Vyhněte se kontaktu silikonu se sklem.

•  Neužívejte žádné čistící prostředky, které obsahují hrubé 
části.

•  Na čištění skla nepoužívejte chemické výrobky.

•  Vyhněte se kontaktu skla se všemi ostrými nebo hrubými 
předměty včetně šperků.

•  Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na skle bez použití 
vody.

•  Pokud provádíte v blízkosti skla nějakou práci, chraňte 
jej pomocí čisté plastové fólie jako ochranou před 
veškerými možnými šplíchanci nebo před znečištěním 
agresivními sloučeninami.

Kyvná střešní okna 
GGL/GGU INTEGRA nebo GGL a GGU s 
KMX 100

Uzavření okna v případě výpadku 
elektřiny

Řetěz může být uvolněn stisknutím svorky 
na ventilační klapce (A). Složte řetěz, jak 
je znázorněno, a zavřete okno (B). Když 
je elektřina znovu připojena, řetěz může 
být zapojen manuálním otevřením okna, 
rozvinutím řetězu a stisknutím kontrolního 
tlačítka (C). Zavřete okno manuálně. 

Uzavření okna v případě, že byl dálkový 
ovladač ztracen

Řetěz může být uvolněn stisknutím svorky 
na ventilační klapce (A) a zatažen zpět 
stisknutím kontrolního tlačítka na okenním 
ovladači (C). Zavřete okno manuálně.

Výklopná střešní okna 
GHL, GHU, GPL, GPU a VKU s KMX 200

Uzavření okna v případě, že byl dálkový 
ovladač ztracen

Okno může být uzavřeno odstraněním 
krytu okenního ovladače a stisknutím 
kontrolního tlačítka.

Výpadek elektřiny / Ztracený dálkový ovladač
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Údržba okna

5 Čištění dešťového senzoru 

  Nečistota na dešťovém sensoru může způsobit ovládací 
problémy. Proto doporučujeme čistit dešťový senzor 
pomocí jemné navlhčené tkaniny jednou nebo dvakrát za 
rok nebo v případě potřeby.

6  Údržba dřeva (GGL)

  Dřevo je v továrně ošetřeno základní impregnací a koneč-
ným lakem a může být číštěno běžnými domácími čistícími 
prostředky. Doporučujeme přelakovat nejméně každé čtyři 
roky a kdykoliv dle potřeby. Okna vystavená velkému teplu, 
silnému slunečnímu záření a/nebo vysokým hladinám 
vlhkosti (např. v kuchyních nebo koupelnách) musí být 
znovu přelakována nejméně každé dva roky. Povrchová 
údržba: Odstraňte vrstvu laku (lak nebo barvu). Ujistěte se, 
že povrch je čistý a suchý a aplikujte základní impregnaci 
na dřevo. Když zaschne, aplikujte vrstvu vodou ředitelného 
akrylátového laku/barvy (vždy následujte pokyny výrobce). 
Aplikujte stejnou metodu na postižené oblasti, pokud je 
lak/barva poškozena.

7 Čištění okna (GGU)

  Bílý polyuretanový povrch může být čištěn za použití 
běžných domácích čistících prostředků.

  Před přikročením k bodům 2, 3 a 5 odpojte hlavní 
přívod el. energie!

1  Snížení rizika kondenzace 

  Zejména v místnostech s vysokou hladinou vlhkosti se 
může na vnitřním skle okna tvořit kondenzace. Toto riziko 
může být sníženo umístěním radiátoru přímo pod okno a 
častým větráním místnosti.

2  Čištění vzduchového fi ltru

  Vzduchový fi ltr může být vyjmut a vyprán za použití běž-
ných domácích čistících prostředků. Přetočte a zajistěte 
okno v čistící poloze, poté vyjměte fi ltr ze žlábku. (Nové 
fi ltry jsou k dispozici od společnosti VELUX).

3  Čištění lemování

  Listí a další nečistoty by měly být jednou za rok odstraněny 
z lemování okolo okna tak, aby mohla dešťová voda volně 
odtékat.

4  Sníh a led

  Odstraňte sníh a led, aby mohla roztátá voda odtékat z 
povrchu a okolí okna.
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Baterie musí být vyměněny do 2 týdnů (typ AA, 1.5 voltu).

Pro daný výrobek bylo aktivováno automatické uzavření. 

Pro jeden z výrobků v dálkovém ovladači bylo aktivováno 
automatické uzavření.

Automatická registrace výrobku(ků) právě probíhá. 

Ovládání výrobku.

Požadovaný výrobek nebo funkce byli označeny. 

Program (P1/P2) byl aktivován. 

Lamely žaluzií mohou být natočeny od 0 do 100%.  

Žaluzie může být vytažena nebo stažena od 0 do 100%.

Jméno může být uloženo, viz sekce Pojmenování.

Zrušení znaku, viz sekce Pojmenování.

Znak mezery, viz sekce Pojmenování.

Defekt během ovládání: Výrobek se během ovládání zastavil. Zkontrolujte 
výrobek.   

Jednosměrný dálkový ovladač: Výrobek založený na jednosměrné RF 
(radiová frekvence) komunikaci a označený symbolem 1 . Tento symbol může 
být nalezen pod krytem baterie.

Limitovaný dešťovým senzorem: Prší a dešťový senzor byl aktivován. 
Manuální ovládání okna je možné. 

Manuální ovládání: Okno bylo otevřeno manuálně. Zavřete okno pro 
umožnění elektrického ovládání.

Nízká spotřeba el. energie: Spotřeba el. energie doplňkových světel je velmi 
nízká. Žárovky jsou buď příliš slabé v porovnání ke specifi kacím nebo jedna 
nebo více žárovek jsou vadné. Světla mohou být vadná.

Obousměrný dálkový ovladač: Výrobek založený na obousměrné RF (rádio-
vá frekvence) komunikaci a označený symbolem 2 . Tento symbol může být 
nalezen pod krytem baterie.

Omezený hlavní přívod el. energie: Hlavní přívod el. energie výrobku byl 
snížen. Limitované ovládání.

Opakovač: Jednotka zvyšující rozsah dálkového ovladače. 

Paměť: Paměť dálkového ovladače obsahuje následující funkce: Místnost, 
Skupina, Přejmenovat, Programy. Použití těchto funkcí sníží celkovou paměť. 

SCD (Secured Confi guration Device): Bezpečnostní zařízení může být do 
systému integrováno. Pokud je nainstalováno, musí být bezpečnostní zařízení 
aktivováno, aby bylo schopno použít funkce pod položkou v menu Nastavení 
systému. Navíc nebude konfi gurační tlačítko na výrobku (kontrolní tlačítko na 
okenním ovladači) fungovat. Pro další informace ohledně použití SCD prosím 
kontaktujte VELUX.

Seřízení: Elektrické dekorativní a zastiňovací výrobky VELUX nejsou při 
dodávce upevněny na okně. Pokud je tedy ovládáte poprvé, poběží bez 
přerušení zespodu nahoru nebo opačně. Po přizpůsobení je výrobek připraven 
k použití.

Symboly na displeji Slovníček
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Prohlášení o shodě

V souladu se směrnicí Rady 98/37/EEC, 
89/336/EEC (2004/108/EEC), 73/23/EEC a 86/106/EEC

Prohlašujeme tímto, že

střešní okna VELUX GGL INTEGRA® (----21) a GGU INTEGRA® (----21), 

elektrická sada pro přestavbu na střešní okno INTEGRA - VELUX KMX 100 
(3MG A01, 3UC A02, 3LA A01 a 3LR A01) pro střešní okna VELUX GGL a 
GGU a 

dálkový ovladač VELUX KLR 100 (3LR A01)

-  jsou v souladu s relevantními požadavky určenými směrnicí o strojních zaří-
zeních 98/37/EEC, směrnicí EMC 89/336/EEC (2004/108/EEC), směrnicí na 
elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EEC a směrnicí R&TTE 1999/5/EEC 
v pozdějším znění, 

-  byly vyrobeny podle harmonizovaných norem EN 300220-3, EN 301489-1, 
EN 301489-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55022, EN 55024, EN 60335-1, 
EN 60335-2-103, EN 61558-1 a EN 61558-2-17.

Výše uvedená střešní okna VELUX a elektrická sada pro přestavbu na střešní 
okno INTEGRA VELUX instalovaná na střešním okně VELUX, jsou považovány 
za zařízení, která by neměla být uvedena do provozu, pokud nebyla instalová-
na v souladu s montážním návodem a požadavky.

Celý systém je pak v souladu se základními požadavky směrnic Rady 
98/37/EEC, 89/336/EEC (2004/108/EEC), 73/23/EEC a 1999/5/EEC v 
pozdějších zněních.

   VELUX A/S: ...............................................................................................................
                        (Klaus Lorentzen, Product Management)

   Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm .........................................................................

                  Deklarace č. 932886-00

Slabá síla baterie: Baterie se vybíjí.

Větrání: Větrání přes ventilační klapku bez otevření okna. 

Vysoká spotřeba el. energie: Spotřeba el. energie doplňkových světel je 
velmi vysoká, žárovky jsou příliš silné v porovnání ke specifi kacím nebo jsou 
vadná světla.

Výrobek: Výrobek VELUX nebo io-homecontrol®, který může být ovládán 
přes dálkový ovladač, jako střešní okno INTEGRA, předokenní roleta, rámová 
světla atd. 

Zablokovaný: Neznámý předmět blokuje ovládání výrobku. Odstraňtě blok 
pro dosažení standartního ovládání.  

Slovníček
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A:   VELUX Österreich GmbH 
 02245/32 3 50 

AUS:   VELUX Australia Pty. Ltd 
 (02) 9550 3288 

B:   VELUX Belgium 
 (010) 42.09.09 

BG:   VELUX Bulgaria EOOD 
 02/955 99 30 

BiH:   VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 
 033/626 493, 626 494 

BY:   VELUX Roof Windows 
 (017) 217 7385 

CDN:   VELUX Canada Inc. 
 1 800 88-VELUX (888-3589) 

CH:   VELUX Schweiz AG 
 0848 945 549 

CHN:   VELUX (CHINA) CO. LTD. 
 0316-607 27 27 

CZ:   VELUX Česká republika, s.r.o. 
 531 015 511 

D:   VELUX Deutschland GmbH 
 0180-333 33 99 

DK:   VELUX Danmark A/S 
 45 16 45 16 

E:   VELUX Spain, S.A. 
 91 509 71 00 

EST:   VELUX Eesti OÜ 
 621 7790 

F:   VELUX France 
 0821 02 15 15 
 0,119€ TTC/min 

FIN:   VELUX Suomi Oy 
 09-887 0520 

GB:   VELUX Company Ltd. 
 0870 264 0102 

H:   VELUX Magyarország Kft. 
 (06/1) 436-0601 

HR:   VELUX Hrvatska d.o.o. 
 01/5555 444 

I:   VELUX Italia s.p.a. 
 045/6173666 

IRL:   VELUX Company Ltd. 
 01 816 1618 

J:   VELUX-Japan Ltd. 
 03(3478)81 41 

LT:   VELUX Lietuva, UAB 
 (85) 270 91 01 

LV:   VELUX Latvia SIA 
 7 27 77 33 

N:   VELUX Norge AS 
 22 51 06 00 

NL:   VELUX Nederland B.V. 
 030 - 6 629 629 

NZ:   VELUX New Zealand Ltd. 
 09-6344 126 

P:   VELUX Portugal, Lda 
 21 880 00 60 

PL:   VELUX Polska Sp. z o.o. 
 (022) 33 77 000 / 33 77 070 

RA:   VELUX Argentina S.A. 
 0 114 711 5666 

RCH:   VELUX Chile Limitada 
 2-231 18 24 

RO:   VELUX România S.R.L. 
 0-8008-83589 

RUS:   VELUX Rossia ZAO 
 (095) 737 75 20 

S:   VELUX Svenska AB 
 042/20 83 80 

SK:   VELUX Slovensko, s.r.o. 
 (02) 60 20 15 00 

SLO:   VELUX Slovenija d.o.o. 
 01 724 68 68 

TR:   VELUX Çatı Pencereleri 
 Ticaret Limited Șirketi 
 0 216 302 54 10 

UA:   VELUX Ukraina TOV 
 (044) 490 5703 

USA:   VELUX America Inc. 
 1-800-88-VELUX 

YU:   VELUX Jugoslavija d.o.o. 
 011 3670 468 

www.velux.com
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