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1. Úvod
Dálkové ovládání Telis 6 Chronis RTS umo uje dálkov ovládat a 6 koncovch vrobk nebo skupin
koncovch vrobk pomocí Rádiové technologie Somfy (RTS).
Zaízení Telis 6 Chronis RTS lze pou ít dvma zpsoby: bu v manuálním nebo automatickém
re imu.
Manuální reim umo uje ovládání koncovch vrobk v dom, a to skupinov nebo jednotliv,
v závislosti na jejich piazení k esti skupinám na dálkovém ovladai; tyto skupiny se nazvají
„kanály“. Kanály, íslované 1 a 6, si m ete individuáln pojmenovat.
Automatick reim umo uje ovládání koncovch vrobk piazench ke kanálm na dálkovém
ovladai automaticky, a to poté, co jsou vytvoeny tdenní a denní programy, které se nazvají
„automatické povely“. Pro ka d den v tdnu lze naprogramovat a est automatickch povel.

2. Bezpe nost
2.1. Bezpe nost a odpov dnost
Ne vrobek nainstalujete a zanete pou ívat, pette si pozorn tento návod.
Jakékoli pou ití mimo rozsah pou ití stanoven spoleností SOMFY je zakázáno. Zanikne tím
záruka a spolenost Somfy nenese ádnou odpovdnost; toté platí pro pípad nedodr ení pokyn
uvedench v tomto návodu.
Nikdy neprovádjte montá zaízení, dokud nezkontrolujete kompatibilitu tohoto vrobku s pidru enm
vybavením a doplky.

2.2. Specifické bezpe nostní pokyny
Abyste zabránili po kození vrobku:
1) Vyhnte se nárazm!
2) Zabrate pádm!
3) Zabrate vystavení vrobku vlhkosti nebo ponoení do kapaliny.
4) Na i tní vrobku nepou ívejte brusné isticí prostedky nebo rozpou tdla. Povrch produktu
istte jemnou navlhenou tkaninou.
Udr ujte mimo dosah dtí.

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.
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3. Obsah
Popis

ks

a

Telis 6 Chronis RTS

1

b

1

c

Nástnn dr ák s krytkou
roub
Sada roub

d

Baterie typu AAA (LR3)

2

1

b

a

c

d

4. Telis 6 Chronis RTS - popis

CS

e) ervená kontrolka (indikátor vysílání rádiového
signálu)
f) Tlaítko volby ()
g) Naviganí tlaítka (nebo)
h) Tlaítko c (povely nahoru, zapnout, otevít, poloha
a zv ení intenzity osvtlení i topení)
i) Tlaítko e (povel Stop, vyvolání mezipolohy (my))
j) Tlaítko a (povely dol, vypnout, zavít, poloha a
sní ení intenzity osvtlení i topení)
k) Tlaítko PROG
l) Kryt prostoru pro baterie
• Displej v manuálním reimu:
m) íslo zvoleného kanálu (1...6)
n) Název zvoleného kanálu
(5 alfanumerickch znak)
o) Re im nastavení je zapnut:
p) Symbol vybitch baterií:

e

f

i

l

j

n
o
p

• Displej v automatickém reimu:
q) Funkce simulace pítomnosti zapnuta:
r) Aktuální as
s) Re im nastavení je zapnut:
t) Symbol vybitch baterií:
u) Dny v tdnu:
= pondlí,
= úter,
= steda,
= tvrtek, = pátek, = sobota,
= nedle
a 6
)
v) Naprogramované automatické povely (1
w) as zvolen pro vyslání povelu: nastavte as nebo „soumrak“
x) Povel
nebo
y) Kanály k vbru
z) c, stop/e, a rs povel

2

k

g
h

m

q
r
s
t
u
v
w
x
y

z

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.

Telis 6 Chronis RTS

5. Uvedení do provozu
Ne zanete ovlada Telis 6 Chronis RTS pou ívat, doporuujeme naprogramovat pedem
ka d motor pomocí individuálního ovládae Telis 1 RTS a nastavit na ka dém motoru koncové
spínae. Telis 6 Chronis RTS v ak m e bt pou it pro úkony potebné pro uvedení motoru do
provozu (nastavení koncovch spína, atd…) stejn jako kterkoli jin dálkov ovlada RTS.
Tento návod popisuje uvedení do provozu pouze pomocí lokálního ovladae RTS typu Telis 1 RTS.
Pro aktivaci pomocí jiného ovladae RTS postupujte podle píslu ného návodu.



Po dvou minutách neinnosti se displej zaízení Telis 6 Chronis RTS automaticky pepne
do úsporného re imu.
Pokud je displej vypnut, nejdív jej zapnte stisknutím jakéhokoliv tlaítka.
Pi úpravách nastavení se m ete vrátit do provozního re imu (manuálního nebo automatického)
kdykoliv stisknutím a podr ením tlaítka volby (). Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

5.1. Vlo ení baterií
- Otevete kryt baterií ze zadní strany dálkového ovladae
Telis 6 Chronis RTS.
- Vlo te 2 baterie typu AAA (LR3) a dbejte na dodr ení
polarity.
- Vrate zpt kryt baterií dálkového ovládae Telis 6
Chronis RTS.
- Stisknutím jakéhokoliv tlaítka aktivujte Telis 6
Chronis RTS.
Nikdy nepou ívejte dobíjecí baterie.

2 ks LR03
AAA 1,5 V

CS



Baterie vymte, kdy se na displeji objeví symbol ( ).
Pokud je ovlada del í dobu bez napájecího naptí (vybité nebo vyjmuté baterie), obecné
parametry dálkového je nutné znovu nastavit. Naprogramované automatické povely v ak
zstanou ulo eny v pamti ovladae..

5.2. Nastavení obecn ch parametr dálkového ovlada e
Pi prvním vlo ení baterií je pímo aktivován re im „Nastavení dálkového ovladae“: Na displeji se
zobrazí SET (Nastavit) a YEAR (Rok), piem údaj rok bliká (toto je první parametr, kter se bude
nastavovat).
Po del í dob bez napájení je pi vbru automatického re imu také automaticky aktivován re im
„Nastavení dálkového ovladae“.
V ka dém kroku bliká parametr, kter se
práv nastavuje.
- Pro zmnu parametru stisknte naviganí
tlaítka (nebo), (pi stisknutí a podr ení
tlaítka se znaky mní rychleji).
- Pro ulo ení parametru a pechodu k dal ímu
stiskn te krátce tlaítko volby ().
- Re im „Nastavení dálkového ovladae“
m e bt kdykoliv vypnut pomocí stisknutí
a podr ení tlaítka vbru (). Ulo eny
budou pouze potvrzené parametry.

2s
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Parametry se zobrazí v následujícím poadí:

1

2

3

4

9) a 10) DEC (as soumraku ve dni zimního slunovratu
v prosinci, v hodinách a minutách)**
5
as soumraku musí b t nastaven mezi hodnotami 6:00
a 23:00 hod.

6

1)
2)
3)
4)

YEAR (aktuální rok)
MONTH (íslo aktuálního msíce)
DAY (íslo aktuálního dne)
a 5) TIME (aktuální as v hodinách a minutách)

6) AREA (místo instalace)*

CS

7) a 8) JUNE (as soumraku ve dni ervnového slunovratu,
v hodinách a minutách)**

11) Bez ohledu na to, zda pou íváte idla sluneního svitu
( ): vyberte „SUN“ (jedno i více idel sluneního
svitu) nebo NO SUN (bez idel sluneního svitu)***
7
12) Pro potvrzení posledního parametru krátce stisknte
tlaítko volby (): Re im Nastavení dálkového ovládání
je vypnut a ovladaí Telis 6 Chronis RTS se vrátí do
automatického re imu
Re im „Nastavení dálkového ovladae“ m e b t kdykoliv
vypnut stisknutím a podr ením tlaítka volby ().
Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

8

9

10

11

12

* Místo instalace
Ovlada Telis 6 Chronis RTS je z v roby nastaven na automatické pepínání mezi zimním a letním
asem v závislosti na místu instalace. Vyberte místo instalace: Evropa (EU) nebo Spojené státy (US)
nebo pro vypnutí funkce automatické zmny asu zvolte OFF a zmnu asu provete run.
** Soumrak
V automatickém re imu umo uje funkce „Soumrak“ ( )
automaticky mnit as vyslání povelu podle asu západu slunce
podle aktuálního data (viz graf). Urete as, ve kterém má b t
vydán povel v ervnu (as západu slunce v den letního slunovratu)
a v prosinci (as západu slunce v den zimního slunovratu).
Ovlada Telis 6 Chronis RTS automaticky pepoítá as soumraku
pro zb vající dny v roce.
*** Slunení automatika - pokud jsou pouita bezdrátová slunení idla
• Zvolte „SUN“, pokud jsou v instalaci pou ita bezdrátová slunení idla (Sunis WireFree RTS
nebo Soliris Sensor RTS).
• Zvolte „NO SUN“, pokud nejsou v instalaci pou ita ádná bezdrátová slunení idla.

4
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5.3. Programování kanál ovladae Telis 6 Chronis RTS
5.3.1. Pojmenování kanálu
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS v manuálním re imu (pokud je ovlada
v automatickém re imu, pro pechod do manuálního re imu krátce stisknte tlaítko volby ()).
2) Pomocí naviganích tlaítek (nebo) vyberte kanál,
2
3
kter chcete pizpsobit.
3) Stisknte a podr te tlaítko volby () dokud se na
displeji nezobrazí „SET“: Re im nastavení „SET“ je
zapnut : blikající pomlka odpovídá pozici znaku, kter
se bude upravovat.
4) Vyberte pozici znaku, kter chcete upravit, pomocí
5
naviganích tlaítek (nebo): blikající pomlka 4
odpovídá pozici znaku, kter se bude upravovat.
5) Pro úpravu znaku v této pozici krátce stisknte tlaítko
volby ().
6) Znak bliká: stisknutím naviganích tlaítek (nebo)
vyberte dal í znak.
6
7
T chto 5 znak jména m e obsahovat pouze písmena
(A a Z) nebo íslice (0 a 9).
7) Krátce stisknte tlaítko volby () ulo te zobrazen
znak a pokraujte na následující pozici.
8) Opakujte kroky 4 a 7 pro ka dou pozici znaku v názvu
kanálu.
9) Stisknte a podr te tlaítko volby () dokud se na displeji nezobrazí „SET“: Re im „SET“ je
vypnut a ovlada Telis 6 Chronis RTS se vrátí do manuálního re imu.
Pojmenování ostatních kanál
- Opakujte kroky 1 a 9 na ka d kanál, kter chcete upravit.

5.3.2. Nauení nebo vymazání koncovch vrobk pro jednotlivé kanály
Postup pro nauení jednotliv ch kanál ovladae Telis 6 Chronis RTS do pamti pijímae
koncového v robku i pro jejich vymazání z pamti je stejn . Tyto operace lze provádt pouze v
manuálním re imu.
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS
v manuálním re imu (pokud je ovlada v automatickém
re imu, pro pechod do manuálního re imu krátce
stisknte tlaítko volby ()).
2) Stisknte a podr te tlaítko PROG na ji naueném
individuálním dálkovém ovladai RTS, dokud se koncov
v robek nepohne tam a zpt: programovací re im je
aktivní na dobu 2 minut.
3) Pomocí naviganích tlaítek (nebo) zvolte kanál
zaízení Telis 6 Chronis RTS, kter chcete nauit.
4) Krátce stisknte tlaítko PROG na zaízení Telis 6
Chronis RTS: koncové zaízení se krátce pohne tam a
zpt, ím je piazeno nebo odstranno z vybraného
kanálu na zaízení Telis 6 Chronis RTS.
- Pro nauení nebo vymazání koncového zaízení
z ostatních kanál opakujte kroky 1 a 4, a to s v brem
dal ích kanál.
- Pro nauení nebo vymazání dal ích koncov ch zaízení
opakujte kroky 1 a 4.

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.
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Kanály lze pojmenovat pouze v manuálním re imu.

Telis 6 Chronis RTS

5.4. Reim Naklopení lamel (Funkce urena pro odborné pracovníky montání firmy)

CS

Pokud je koncové zaízení vybaveno polohovateln mi lamelami (vnitní nebo venkovní aluzie
s polohovateln mi lamelami), zpsob naklápní lamel m e b t pro ka d kanál nastaven v re imu
„EU“ nebo „US“. Pro motory vnitních clon s v jimkou aluzií s polohovateln mi lamelami: pro látkové
clony, rolety, sít proti hmyzu, atd. se doporuuje nastavit re im Naklopení lamel na re im „US“.
Ve v chozím nastavení jsou v echny kanály konfigurovány na re im „US“.
Re im Naklopení lamel lze zmnit pouze v manuálním re imu.
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis
RTS v manuálním re imu (pokud je
ovlada v automatickém re imu, pro
pechod do manuálního re imu krátce
stisknte tlaítko volby ()).
2) Vyberte kanál, kter chcete nastavit
pomocí naviganích tlaítek (nebo).
3) Stisknte a podrte tlaítko volby ()
dokud se na displeji nezobrazí „SET“
a „MODE“: bliká „US“ nebo „EU“.
Pro zmnu re imu stisknte naviganí
tlaítka (nebo).
4) Pro ulo ení parametru krátce stisknte
tlaítko volby () a opuste re im Naklopení
lamel.

2

3

7 s.

4

- Pro nastavení dal ího kanálu opakujte
kroky 1 a 5.

5.5. Programování dn v t dnu
Pokud je ovlada Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu, pak po vytvoení asového programu
vysílá automaticky povely pro jednu nebo více skupin koncov ch v robk. Pro ka d den v t dnu lze
naprogramovat a est automatick ch povel.
Ka d z tchto automatick ch povel m e b t:
• Nastaven na konkrétní zadan as nebo na as soumraku
• Pou it pro jeden a est kanál (v echna koncová zaízení na stejném kanálu jsou ovládána
souasn)
• c, e, a,
nebo
Dny v t dnu mohou b t programovány pouze v automatickém re imu.
Re im „Programování automatického povelu“ m e b t vypnut kdykoliv stisknutím a podr ením
tlaítka volby (). Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

5.5.1. V b r dne, kter bude programován
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS
v automatickém re imu (pokud je ovlada v manuálním 1
re imu, pro pechod do automatického re imu krátce
stisknte tlaítko volby ()).
2) Stisknte a podr te tlaítko volby () dokud se
na displeji nezobrazí „SET“: Re im „Programování
automatického povelu“ je aktivován a ji zobrazen
3
den bliká.
3) Vyberte den, kter chcete programovat, pomocí
naviganích tlaítek (nebo).
4) Pro programování dne, kter bliká, krátce stisknte
tlaítko volby (): Zobrazí se „EDIT“ (Upravit) a bliká.

6

2

4
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5.5.2. Úpravy automatického povelu
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CS

5) Dokud bliká „EDIT“, krátce stisknte tlaítko volby ():
bliká automatick povel.
6) Vytvoení nebo úpravy automatického povelu:
• Pro vytvoení nového automatického povelu: vyberte
prázdn povel pomocí naviganích tlaítek (nebo)
a postupujte dle kroku 7. (Pokud ji bylo vytvoeno est
automatick ch povel, lze pouze jeden z tchto povel
upravit).
• Pro úpravu automatického povelu: vyberte automatick
povel, kter chcete upravit, pomocí naviganích
tlaítek (nebo) a pejdte ke kroku 7.
V b r asu
7) Pro potvrzení v bru stisknte krátce tlaítko volby ():
as bliká.
8) Pro v br volby soumrak** (strana 4) pou ijte naviganí
tlaítka (nebo), nebo nastaven as a pro potvrzení
v bru krátce stisknte tlaítko volby ().
• Pro úpravu asu soumraku, pejdte ke kroku 13.
• Pro úpravu nastaveného asu, pejdte ke kroku 9.
9) Hodina bliká: pro zmnu hodiny stisknte naviganí
tlaítka (nebo).
10) Pro potvrzení hodiny krátce stisknte tlaítko volby ()
a poté nastavte minuty.
11) Minuty blikají: pro zmnu minut stisknte naviganí
tlaítka (nebo).
12) Pro potvrzení minut krátce stisknte tlaítko volby ()
a poté nastavte kanály.

V b r kanál
13) Vyberte kanál, kter má b t upraven, pomocí 15
naviganích tlaítek (nebo) a poté pro jeho
aktivaci krátce stisknte tlaítko volby () (symbol: ),
pro deaktivaci (symbol: ).
14) Pomocí naviganích tlaítek (nebo) vyberte dal í
kanál a pro aktivaci nebo deaktivaci ka dého kanálu
opakujte krok 13.
17
15) Poté, co byly kanály vybrány, stisknte naviganí tlaítka
tak, (nebo) aby blikalo v ech est kanál najednou.
16) Pro potvrzení kanálu krátce stisknte tlaítko volby ()
a poté nastavte povel.
V b r povelu
,
,
17) Povel bliká: pro v b r povelu z c, e, a,
stisknte naviganí tlaítka (nebo).
a
nejsou pi programování dn v t dnu
Povely
zobrazeny, pokud byl pi nastavení obecn ch parametr
hodin zvolen re im „NO SUN“ (Bez sluneních idel)***
(strana 4).

16

18

19

18) Krátce stiskn te tlaítko volby (), abyste potvrdili vybran povel: píslu n den bliká.
19) Stiskn te a podr te tlaítko volby (), abyste opustili re im „SET“ a vrátili se do automatického
re imu.
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- Pro úpravu dalího automatického povelu, opakujte postup od kroku 1.
- Pro naprogramování dalího dne, opakujte postup od kroku 1.
- Pro zkopírování programu jednoho dne na dal í den postupujte dle oddílu „Kopírování programu
z jednoho dne na druh“.
- Pro smazání automatického povelu, postupujte dle pokyn v oddílu „Mazání automatického
povelu“.

5.5.3. Kopírování programu z jednoho dne na druh

CS

Pokud je program na jeden den identick s programem na dal í den v t dnu, pak lze pro zkopírování
celého programu, kter byl ji vytvoen pro jeden den, vyu ít funkci kopírování a vlo ení do dne
dal ího.
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada
v manuálním re imu, pro pechod do automatického re imu krátce stisknte tlaítko volby ()).
2) Stisknte a podr te tlaítko volby () dokud se na displeji nezobrazí „SET“: Re im „Programování
automatického povelu“ je aktivován a ji zobrazen den bliká.
3) Vyberte den, kter chcete programovat, pomocí naviganích tlaítek (nebo).
4) Kdy den, kter chcete kopírovat, bliká, stiskn te
dv naviga ní tla ítka (a) najednou: zobrazí se
„COPY“ (Kopírovat).
5) Vyberte den, ke kterému má b t program zkopírován
pomocí naviganích tlaítek (nebo).
6) Stiskn te ob naviga ní tla ítka (a) najednou:
zobrazí se „PASTE“ (Vlo it) a zkopírovan program je
vlo en na tento dal í den.
7) Stiskn te a podr te tlaítko volby (), abyste opustili re im „SET“ a vrátili se do automatického
re imu.

5.5.4. Mazání automatického povelu
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada
v manuálním re imu, pro pechod do automatického re imu krátce stisknte tlaítko volby ()).
2) Stisknte a podr te tlaítko volby () dokud se
3
na displeji nezobrazí „SET“: Re im „Programování 2
automatického povelu“ je aktivován a ji zobrazen den
bliká.
3) Vyberte den, kter chcete upravit, pomocí naviganích
tlaítek (nebo).
4) Pro úpravu dne, kter bliká, krátce stisknte tlaítko 4
5
volby (): Zobrazí se „EDIT“ a bliká.
5) Pro zmnu nabídky stisknte jedno z naviganích
tlaítek (nebo): zobrazí se „DELET“ (Smazat) a bliká.
6) Pro potvrzení v bru stisknte krátce tlaítko volby ():
bliká automatick povel.
7
7) Pomocí naviganích tlaítek (nebo) vyberte 6
automatick povel, kter má b t smazán, a pro smazání
blikajícího povelu krátce stisknte tlaítko volby ():
automatick povel byl smazán.
8) Stiskn te a podr te tlaítko volby (), abyste opustili
re im „SET“ a vrátili se do automatického re imu.

8
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6. Instalace
Ped instalací dálkového ovladae Telis 6 Chronis RTS
zkontrolujte dosah rádiového signálu. Obvykl dosah
rádiového signálu je 20 m pes 2 betonové stny.
- Zvolte místo pro upevnní ovladae
- Oznate polohy roub (svislá rozte: 40 mm)
- Vyvrtejte díry a pak upevnte dr ák pomocí roub
(v pípad poteby pou ijte vhodné hmo dinky)
- Nasute krytku roubu
Pou ití jinch bezdrátovch zaízení (nap. hi-fi
rádiovch sluchátek), která pracují na stejném kmitotu,
m e vést k ru ení a podstatn sní it dosah ovladae.
Nikdy neinstalujte ovlada Telis 6 Chronis RTS na
kovové povrchy nebo v jejich tsné blízkosti, jeliko
byste tím sní ili dosah rádiového signálu.

40 mm
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Pro pepnutí z manuálního na automatick
re im nebo obrácen krátce stisknte
tlaítko volby ().

7.1. Manuální reim
Manuální re im se u ovladae Telis 6 Chronis RTS pou ívá pro:
• Zadávání píle itostnch povel koncovm zaízením piazenm k esti rznm kanálm
• Deaktivaci programování automatického povelu
Napíklad, kanál 1 „ROOM“ se pou ívá pro otevení rolet v lo nici rodi, kanál 2
„LIVIN“ se pou ívá pro polohování rolet v obvacím pokoji tak, aby se zabránilo
odrazm svtla na obrazovkách poítae a televizoru, a kanál 3 „TERRA“ se pou ívá
pro spu tní venkovní markzy pi posezení venku, atd.
Pokud je vybrán manuální re im, automaticky se vypíná funkce „SUN“.
Funkce bude opt aktivována pi pí tím nastaveném automatickém povelu
.

7.1.1. Manuální ovládání kanál
- Pomocí naviganích tlaítek (nebo)
zvolte kanál ovladae Telis 6 Chronis RTS,
kter chcete pou ít: ka d kanál se
identifikuje íslem a zadanm názvem
(viz oddíl „P izp sobení kanál “).
- Krátce stisknte tlaítko c, e, nebo a,
a to podle po adovaného povelu.
- Kdy je naprogramována mezipoloha a koncové zaízení je v klidu, krátce stisknte e:
koncové zaízení nebo skupina koncovch zaízení se aktivuje a nastaví se do mezipolohy (my).

7.1.2. Zmna názvu kanálu
Viz oddíl „Pojmenování kanálu“.

7.1.3. Zmna nebo smazání koncového za ízení z kanálu
Viz oddíl „P i azení nebo odstran ní koncovch za ízení pro jednotlivé kanály“.

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.
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7.2. Automatick reim
Automatick re im se u ovladae Telis 6 Chronis RTS pou ívá pro:
• Automatické ovládání koncov ch v robk piazen ch k esti rzn m kanálm, a to za pou ití
automatick ch povel naprogramovan ch pro jednotlivé dny v t dnu
• Programování aktivace a deaktivace funkce „SUN“ , pro jednotlivé kanály

CS

Píklad programování dne v zim: v 06:45, e povel, aby se ásten otevely rolety
v lo nici rodi („ROOM1“); v 07:00, c povel, aby se otevely v echny rolety a aluzie
v pízemí a vyu ilo se slunce („LIVIN“, „DININ“, a „KITCH“); v 07:45, e povel, aby
se otevely rolety v dtsk ch pokojích („ROOM2“); v 09:00, c povel, aby se otevely
rolety v lo nicích a umo nilo se vyhátí sluncem procházejícím okny („ROOM1“
a „ROOM2“); pi soumraku, a povel pro v echny koncové v robky, aby se zamezilo
úniku tepla.
- Programování automatického povelu pro
ka d den v t dnu (viz oddíl „Programování
dn v tdnu“).
- V automatickém re imu je zobrazen aktuální
den a pí tí automatick povel naplánovan
pro zobrazen den.
- Pro náhled v ech automatick ch povel,
které byly naprogramovány, se posunujte
z jednoho na druh pomocí naviganích
tlaítek (nebo).
- Pro zastavení probíhajícího automatického
povelu se vrate do manuálního re imu
krátk m stisknutím tlaítka volby (), vyberte
odpovídající kanál pro dané koncové zaízení
a stisknte tlaítko stop/my.

7.2.1. Úprava programování dn v tdnu
Viz oddíl „Programování dn v tdnu“.

7.2.2. Aktivace/Deaktivace funkce SUN
Funkce „SUN“ m e b t aktivována pouze v automatickém re imu, a to naprogramováním
automatického povelu
.
Pokud je pro nkter den v t dnu naprogramován automatick povel
, spolenost Somfy
doporuuje, aby byl naprogramován také povel
na pozdj í dobu stejného dne, zejména
v pípad, e jsou poté programovány je t dal í automatické povely.
V automatickém re imu:
• Pokud je naprogramován automatick povel , znamená to, e v ureném ase se zapne
slunení automatika a koncové v robky se budou ídit podle povel z bezdrátov ch sluneních
idel. Píslu né koncové v robky budou reagovat podle mno ství sluneního svitu, a to a do
pí tího automatického povelu
.
• Pokud je naprogramován automatick povel
, znamená to, e v ureném ase se slunení
automatika vypne a koncová zaízení se pestanou ídit povely z bezdrátov ch sluneních idel.
Funkce „SUN“ je aktivní pouze v automatickém re imu. Jakmile je ovlada Telis 6 Chronis RTS
pepnut do manuálního re imu, tato funkce je automaticky deaktivována. Funkce bude opt
aktivována pi pí tím nastaveném automatickém povelu
.
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7.2.3. Funkce simulace pítomnosti
V automatickém re imu funkce simulace pítomnosti náhodn mní dobu spou tní automatickch
povel, a to v rozsahu 0 - 30 minut. Tato funkce se doporuuje zvlá t pro simulaci va í pítomnosti
bhem doby, kdy opou títe domov na del í asové období.
Pro aktivaci funkce:
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada v
manuálním re imu, pro pechod do automatického re imu krátce stisknte tlaítko volby ()).
2) Stisknte ob naviganí tlaítka (a) najednou:
): funkce simulace
na displeji se zobrazí symbol (
pítomnosti je zapnuta.
Pro deaktivaci funkce:
- Stisknte ob naviganí tlaítka (a) najednou:
): funkce simulace pítomnosti
z displeje zmizí symbol (
je vypnuta.
- Nebo pejdte do manuálního re imu.
Pepnutí z manuálního do automatického re imu deaktivuje funkci simulace pítomnosti.
Pokud si to pejete, pi návratu do automatického re imu musí bt funkce znovu aktivována.

Obecné parametry dálkového ovladae lze upravovat pouze v automatickém re imu.
1) Ujistte se, e je ovlada Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada
v manuálním re imu, pro pechod do automatického re imu krátce stisknte tlaítko volby ()).
2) Stisknte a podr te tlaítko volby (f) dokud se na displeji nezobrazí SET a YEAR (cca sedm
sekund): Je aktivován re im „Nastavení dálkového ovladae“: Rok bliká: toto je první parametr,
kter má bt nastaven.
3) Postupujte dle pokyn v oddílu „Nastavení obecnch parametr dálkového ovládání“.
4) Jakmile je potvrzen poslední parametr, re im Nastavení dálkového ovládání je vypnut a ovlada
Telis 6 Chronis RTS se vrací do automatického re imu.
Re im „Nastavení dálkového ovladae“ m e bt kdykoliv vypnut stisknutím a podr ením tlaítka
volby (f). Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

8. Tipy a doporuení
Otázky ohledn ovladae Telis 6 Chronis RTS?
Situace

Mo né píiny
Baterie jsou vybité.

Koncová zaízení
vybraného kanálu vbec
nereagují na stisknutí
jakéhokoliv tlaítka na
ovladai Telis 6
Chronis RTS.

e ení
Vymte baterie.

Koncov(é) vrobek (vrobky) není
Vyberte píslu n kanál nebo pidejte motor nebo
(nejsou) nauen(y) na vybraném
pijíma k danému kanálu.
kanálu.
Dálkov ovláda není
naprogramován.

Viz oddíl „Pidání/Vymazání zaízení Telis 6
Chronis RTS“.

Njaké rádiové zaízení v okolí ru í
Vypnte ve kerá rádiová zaízení v blízkosti.
píjem rádiového signálu.
Dálkov ovlada je v automatickém Pro pepnutí do manuálního re imu stisknte
re imu.
krátce tlaítko volby.
Motory nebo pijímae jsou peháté Pokejte na zchladnutí motoru, pak stisknte opt
po adované tlaítko.
a aktivovala se tepelná ochrana.
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7.2.4. Úprava obecnch parametr dálkového ovladae

Telis 6 Chronis RTS

Koncov vrobek
se zastavuje bhem
aktivace.

Koncové vrobky
nereagují na povely ze
sluneních idel.

Koncov vrobek narazil na
peká ku.

Odstrate peká ku a zkuste znovu.

Dal í ovládací zaízení zasílá povel Pokejte na dokonení aktivace koncového
motoru i pijímai.
zaízení a zkuste znovu.
Funkce
nebyla na aktuální den Pidejte k programu dne automatick povel
naprogramována.

.

Pokejte na dal í naprogramovan povel
Pepnutí do manuálního re imu
vypnulo funkci simulace pítomnosti. nebo pro aktuální den naprogramujte automatick
povel
.

Povel se v souvislosti
Funkce simulace pítomnosti je
s programovanm asem
zapnuta.
posunul.

Deaktivujte funkci simulace pítomnosti.

CS

9. Technické údaje
Pracovní kmitoet: 433,42 MHz
Krytí: IP 30
Provozní teplota: 0°C a + 60°C
Rozmry dálkového ovladae: 145 x 47 x 18 mm
Napájení: 2 ks baterií typu AAA (LR3)
Oddlte akumulátory a baterie od dal ích druh domovního odpadu a recyklujte je
prostednictvím místního sbrného místa.
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