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io-homecontrol® představuje progresivní a bezpečnou bezdrátovou technologii se snadnou instalací. Výrobky označené 
značkou io-homecontrol® spolu navzájem komunikují a pomáhají zvyšovat pohodlí i bezpečnost a snižovat náklady 
na energie. 

www.io-homecontrol.com 

 Jednotlivá ovládací tlačítka 
 Tlačítko „STOP-CODE“  centrálního 

povelu STOP 
 Tlačítko centrálního povelu ZAVŘÍT 
 Provozní stavová kontrolka 

 Kontrolka nízkého stavu baterie 
 Krytka programovacích tlačítek 
 tlačítko PROG: spárování dálkového ovladače 
 tlačítko KEY: uložení systémového klíče 

A VLOŽENÍ BATERIE 

B PÁROVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO KLÍ ČE 
Je již v rámci instalace používán nějaký jiný obousměrný (2W) dálkový ovladač? 

ANO → přejděte k postupu C: Kopírování systémového klí če. 
Je tento nebo jiný stávající 2W ovladač spárován s přijímačem, se kterým chcete 
spárovat nový dálkový ovladač Keytis io / Keytis Home io? 

ANO → po provedení postupu C přejděte k postupu E: Spárování dálkového 
ovlada če zkopírováním . 

NE → přejděte k postupu D: Spárování dálkového ovlada če. 
NE → přejděte k postupu D: Spárování dálkového ovlada če. 

C KOPÍROVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO KLÍ ČE 
[1].  Na stávajícím dálkovém ovladači typu Keytis , Telis , Impresario , Composio : 
 Stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „KEY“ . 
 - V případě ovladačů jiného typu: viz návod. 
[2].  Krátce stiskněte tlačítko „KEY“ na novém dálkovém ovladači Keytis io / Keytis Home io. 
 Vyčkejte na druhý potvrzovací signál „BIP“ . 

D SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADA ČE S PŘIJÍMAČEM 
[1].  Na přijímači stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „PROG“ . 
[2].  Krátce stiskněte tlačítko „PROG“ na dálkovém ovladači Keytis io / Keytis Home io. 
 Vyčkejte (1 sekundu až 1 minutu), dokud se podruhé neozve signál „BIP“  a dokud 

zelená kontrolka nezačne rychle blikat. 
[3].  Stiskněte zvolené tlačítko pro ovládání přijímače. 
 Pro spárování dálkového ovladače Keytis Home io s přijímačem Closing Controller io 

musí být použito výhradně tlačítko . 

E SPÁROVÁNÍ ZKOPÍROVÁNÍM NASTAVENÍ Z JIŽ SPÁROVANÉHO DÁLKOVÉHO 
OVLADAČE KEYTIS 
[1].  Na stávajícím dálkovém ovladači stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko „PROG“ . 
[2].  Krátce stiskněte tlačítko „PROG“  na novém dálkovém ovladači. 
 Vyčkejte (několik sekund) na druhý potvrzovací signál – „BIP“ . 
Poznámky k postup ům C, D, E 
- Postup D a E: Zvolené ovládací tlačítko lze spárovat pouze s jediným přijímačem. 
- Postup C, D a E: Nutno provádět v místě instalace. 
- Postup E: Před provedením postupu E musí být proveden postup C. 
 Stávající dálkový ovladač musí být při provádění těchto postupů schopen navázat rádiové 

spojení s přijímačem, se kterým je spárován. 

F ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ JEDNOTLIVÉHO TLA ČÍTKA 
Stiskněte současně tlačítko „PROG“ a TLAČÍTKO, jehož stávající spárování hodláte zrušit. 

G NÁVRAT OVLADA ČE DO VÝROBNÍHO STAVU 
Stiskněte současně tlačítka „PROG“  a „KEY“ . 
Tím dojde k návratu dálkového ovladače do výrobního stavu: zrušení všech spárování a ke 
změně uloženého systémového klíče. 

NASAĎTE KRYTKU PROGRAMOVACÍCH TLA ČÍTEK. 

 Nerespektování těchto pokynů znamená 
v důsledku ztrátu záruky a zbavuje spo-
lečnost Somfy jakékoli odpovědnosti za 
možné následky.  
Společnost Somfy nemůže nést odpo-
vědnost za případné změny norem 
a standardů provedené po datu vydání 
tohoto návodu.  
Společnost Somfy tímto prohlašuje, že 
výrobek splňuje základní požadavky 
a další příslušná ustanovení směrnice 
1999/5/CE. Prohlášení o shodě je 
k dispozici na internetových stránkách 
www.somfy.com/ce (Keytis io, Keytis 
Home io). Výrobek lze používat v zemích 
Evropské unie a ve Švýcarsku. 
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H NASTAVENÍ CENTRÁLNÍHO POVELU ZAV ŘÍT (POUZE KEYTIS HOME) 
Výrobní nastavení: Centrálním povelem ZAV ŘÍT jsou ovládány všechny spáro-
vané dálkové ovlada če. 
[1].  Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“ , dokud se nerozsvítí zelená 

kontrolka  (5 s). 
[2].  Stiskněte tlačítko . 
[3].  Stiskněte tlačítka spárovaná s přijímači, pro něž má platit centrální povel 

ZAVŘÍT. 
[4].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“  → zelená kontrolka zhasne. 
Poznámka:  Toto nastavení lze provést pouze v případě, že tlačítko  není 
spárováno s přijímačem Closing controller io. 

I DEAKTIVACE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU „BIP“ 
Výrobní nastavení: Zvukové signály zapnuty.  
[1].  Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“ , dokud se nerozsvítí zelená 

kontrolka  (5 s). 
[2].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ . 
[3].  Stiskněte tlačítko . 
[4].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“  → zelená kontrolka zhasne. 

J AKTIVACE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU „BIP“ 
[1].  Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“ , dokud se nerozsvítí zelená 

kontrolka  (5 s). 
[2].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ . 
[3].  Stiskněte tlačítko . 
[4].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“  → zelená kontrolka zhasne. 

K ČTYŘTLAČÍTKOVÝ PŘÍSTUPOVÝ KÓD 
Výrobní nastavení: Žádný p řístupový kód. 
Nastavení čty řtlačítkového p řístupového kódu.  
[1].  Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“ , dokud se nerozsvítí zelená 

kontrolka  (5 s). 
Po dvou minutách dojde k opětovnému uzamčení dálkového ovladače. 
[2].  Zadejte čtyřtlačítkový přístupový kód. 
[3].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“ . 
[4].  Znovu zadejte čtyřtlačítkový přístupový kód. 
[5].  Stiskněte tlačítko „STOP-CODE“  → zelená kontrolka zhasne. 

Používání čty řtlačítkového p řístupového kódu. 
[1].  Zadejte čtyřtlačítkový přístupový kód a potvrďte stisknutím tlačítka „STOP-CODE“ . 
[2].  Stiskněte tlačítko spárované s přijímačem, který chcete ovládat. 
Je-li pětkrát po sobě zadán chybný přístupový kód, dojde k celkovému zablokování 
dálkového ovladače. 
Odblokovat jej lze zrušením spárování dálkového ovladače jako celku. 

L TLAČÍTKO PRO UZAMČENÍ/ODEMKNUTÍ OVLADA ČE 
Výrobní nastavení: Tla čítko pro uzam čení/odemknutí není nastaveno. 
Nastavení a používání tla čítka pro uzam čení/odemknutí. 
Vycházejte z postupu K, ale místo čtyřtlačítkového kódu zadejte jen jedno-
tlačítkový. 
Je-li pětkrát po sobě zadán chybný přístupový kód, dojde k celkovému zablokování 
dálkového ovladače. 

M ZRUŠENÍ PŘÍSTUPOVÉHO KÓDU A TLA ČÍTKA PRO UZAMČENÍ/ODEMKNUTÍ 
OVLADAČE 
[1].  Zadejte přístupový kód a potvrďte stisknutím tlačítka „STOP-CODE“ . 
[2].  Stiskněte a podržte tlačítko „STOP-CODE“ , dokud se nerozsvítí zelená 

kontrolka  (5 s). 
[3] [4] [5] [6] [7].  Pětkrát po sobě stiskněte tlačítko „STOP-CODE“   

→ zelená kontrolka zhasne. 

N CHYBA PŘI PÁROVÁNÍ NEBO PŘI PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ 
Dojde-li při párování, při provádění nastavení nebo při zadávání přístupového kódu 
k chybě, dálkový ovladač na to upozorní sérií zvukových signálů „BIP“  v rychlém 
sledu a současným blikáním oranžové kontrolky. 

O VÝMĚNA BATERIE 
Po rozsvícení kontrolky nízkého stavu baterie lze dálkový ovladač ještě alespoň 
15 dní používat, než se baterie zcela vybije. 


