
 håndbok
For Somfy io-Motorer til Markise

Installasjons- og programmerings-
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Programmering av Sunilus io og Sunea io 

Stille inn endeposisjoner med en lokal styring 
(f.eks. Terassemarkise eller vindusmarkise)
Manuell justering av endeposisjonene - Motoren er IKKE innstilt av produsenten

1  Ta frem motorens styring

Koble kun 1 motor til 
nettstrøm (230V )

...kort bevegelseTrykk samtidig 
inntil...

2  Sjekk rotasjonsretningen

Trykk kort ikke OK gtrinn 3OK g trinn 4

eller

3  Endre rotasjonsretningen, ved behov

Trykk inntil... ...kort bevegelse  g OK 

g  trinn 4

2 s

4  Sett sluttproduktet i den høyeste posisjonen

5  Justering av øvre endeposisjon

Trykk kort og 
samtidig på

Stopp ved nedre 
endeposisjon

Juster hvis påkrevdProduktet beveger 
seg nedover

eller
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Programmering av Sunilus io og Sunea io 

6  Justering av nedre endeposisjon

Trykk kort og 

samtidig på

Motoren stopper 

av seg selv  OK

Produktet beveger 

seg oppover

7  Bekreft innstillingene

8  Programmere en sender

...kort bevegelseTrykk inntil...

kort bevegelse g OK

Kontroller innstillingene av 
endeposisjonene

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

<1 s
<1 s

Baksiden av 

Smoove

Baksiden av 

Situo
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Innstilling av Sunea io

Stille inn endeposisjoner med en lokal styring (1W sender) 
(Kassettmarkise) Automatisk innstilling av øvre endeposisjon og manuell innstilling av nedre endeposisjon 

- Motoren er IKKE innstilt av produsenten

1  Ta frem motorens styring

Koble kun 1 motor til nettstrøm (230V) ...kort bevegelseTrykk samtidig 

inntil...

2  Sjekk rotasjonsretningen

3  Endre rotasjonsretningen, ved behov

Trykk kort

Trykk inntil... ...kort bevegelse g OK 

g  trinn 4 ikke OK gtrinn 3

2 s

OK g trinn 4

eller

4  Justering av nedre endeposisjon

Trykk <2 s, produkt går ned i trinn. Produktet 
stopper ved frigjøring

Trykk >2 s, produktet går ned automatisk. STOPP ved 

nedre endeposisjon

eller
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Innstilling av Sunea io

5  Justering av nedre endeposisjon (forts.)

7 Programmere en styring

Juster hvis påkrevd Trykk kort og samtidig på Stopp mot endestoppen i 
styreskinnen

eller

kort bevegelse g OK

Kontroller innstillingene av 
endeposisjonene

6  Bekreft innstillingene

...kort bevegelseTrykk inntil...

2 s

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

<1 s
<1 s

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av 
Situo
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Sunea io

1

2

4  Bekreft lukkekraft

Øke eller redusere lukkekraften: prosedyre

Justering av lukkekraften
Kontakt produsenten av markisen før du øker eller reduserer lukkekraften.

Øke eller redusere lukkekraften
Som standard leveres motorene som nivå 2 = midtre nivå

Reduksjon av lukkekraften til nivå 1 eller økning til nivå 3 kan kun utføres etter: 

n

n

n

 Bekreftelse av endeposisjonen ved å trykke på stoppknappen i 2 s  Under de første 4 syklusene 
etter programmering av den første senderen  Under de første 4 syklusene etter et enkelt strømkutt

eller

eller

Åpne solskjermingen til...

2 s

Trykk på STOPP-knappen inntil...

...midten

0.5 s

>2 s

Trykk kort på OPP og 
STOPP samtidig og 

umiddelbart...

Trykk kort på NED 
innen 10 s.

Trykk kort på OPP 
innen 10 s.

Kort bevegelse

Kort bevegelse

Kort bevegelse

... trykk OPP og 
STOPP igjen 

inntil...

...kort bevegelse

For å endre lukkekraften, utfør trinn 3 innen 10 

sekunder

3  Juster lukkekraften
Du ønsker en la-

vere lukkekraft 

(nivå 1)

Du ønsker en 

høyere luk-

kekraft (nivå 3)

Høyere eller lavere lukkekraft bekreftes
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Kontroller nivået på lukkekraften
Som standard leveres motorene som nivå 2 = midtre nivå

Tilbake-frigjøringsfunksjon, aktivering – deaktivering
Denne funksjonen er slått av som standard.

eller

Trykk kort på ned 

innen 10 s.

Trykk kort på OPP 

innen 10 s.

Send markisen opp til øvre endeposisjon Trykk på STOPP- OG NED-knappene 
samtidig inntil...

...kort bevegelse

Kort bevegelse

g  lukkekraften er på nivå 2

Kort bevegelse

g  lukkekraften er på nivå 2
Dobbelt bevegelse med pause på cirka 1,5 s g 

lukkekraften er på nivå 1

Dobbelt bevegelse med pause på cirka 1,5 s g 
lukkekraften er på nivå 3

Kontroll etter justering av nivå
Gjenta trinn 1 og 2, deretter 1 av følgende trinn (som i trinn 3)

eller

eller

Sunea io
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Sunea io

Arbeide med tilbakeimpuls-funksjon 

1  Stille inn tilbakeimpuls-funksjonen

2  Slette tilbakeimpuls-funksjonen

...kort bevegelse

...kort 

bevegelse

Trykk  

samtidig inntil...

Trykk

 samtidig inntil...

Bekreft, trykk 

inntil...

Bekreft, trykk 

inntil...

...kort bevegelse  

OK

...kort bevegelse  

OK

5 s

5 s

2 s

2 s

Send produkt til nedre 
endeposisjon

Send produkt til nedre 
endeposisjon

Tilpass 

strammingen i 

duken

Trykk inntil 

motoren stopper

Merk:

Det å sette motoren i fabrikkinnstilling sletter ikke tilbakeimpuls-innstillingen.

Su
ne

a 
io
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Endre endeposisjon på alle io-rørmotorer

Endre en innstilt øvre endeposisjon med en Situo 1 io

Endre en innstilt nedre endeposisjon med en Situo 1 io

...kort bevegelse

...kort bevegelse 
 OK

Send produkt til øvre 
endeposisjon

Trykk samtidig inntil... Justering av øvre endeposisjon

Velg ny nedre endeposisjon

Trykk inntil...

2 s

5 s eller

eller

...kort 
bevegelse

...kort bevegelse 
 OK

Send produktet til nedre 
endeposisjon

Trykk samtidig 
inntil...

Bekre� nedre 
endeposisjon, 
trykk inntil...

2 s

5 s
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Slette en io-motor

1  Slette innstillinger og sendere i motoren - mulig med alle io-motorer

Åpne minnet med dobbelt strømkutt

2

Bevegelse på 5 s eller kort opp og 
ned-bevegelse hvis applikasjonen 

være ved en endeposisjon.

Strømsatt 
motor

 Strømsatt 
motor

Strømsatt
7 s

1. avbrudd
3 s 

2. avbrudd
3 s 

Utfør et dobbelt strømkutt Utfør kun et dobbelt strømkutt 

for den aktuelle motoren

Trykk på PROG-knappen > 7 s inntil... ...2x korte bevegelser
 OK

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av Situo

Alle innstillinger og sendere er 

slettet fra motorens minne

Merk: Alle innstillinger (med unntak av tilbakeimpuls-funksjonen) settes tilbake  

til fabrikkinnstillinger. Sett strøm kun på motoren som skal tilbakestilles. Ikke bruk sender med 
tilbakemelding (2-veisstyring).

Noter sekvensen og tidene



6

Legge til en 1-veisstyring (Situo- eller Smoove-serien) 

Slette 1-veisstyring (Situo- eller Smoove-serien) 

Allerede programmert 
1-veisstyring

1-veisstyring
skal beholdes

1-veisstyring
skal legges til

1-veisstyring
skal slettes

...kort bevegelse  OK

...kort bevegelse  OK

...kort bevegelse  OK

...kort bevegelse  OK

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

3 s

<1 s

3 s

<1 s

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av 
Situo

Baksiden av 
Situo

Baksiden av 
Situo

Baksiden av 
Situo

Annet:
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Erstatte en tapt eller defekt 1-veisstyring
(alle andre 1-veis betjeningsenheter er slettet)

Strømsatt 
motor

 Strømsatt 
motor

Strømsatt
7 s

1. avbrudd 
3 s 

2. avbrudd 
3 s 

Utfør et dobbelt strømkutt

...kort bevegelse  OK

Bevegelse på 5 s eller kort opp og 
ned-bevegelse hvis applikasjonen 

være ved en endeposisjon.

Trykk kort på PROG-knappen inntil...

<1 s

Baksiden av 
Smoove

Baksiden av 
Situo

A
lle io-hom

econtrol®
-m

otorer

Annet:
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