
Afstandsbediening Telis 1 io
Bedieningshandleiding 

Telis 1 io Pure Art.nr. 1810658 
Telis 1 io Silver Art.nr. 1810751 
Telis 1 io Pearl Art.nr. 1810713 
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Afstandsbediening Telis 1 io

Te combineren met alle io-homecontrol® buismotoren.

Groepsbediening met terugkoppeling, te gebruiken als afstandsbediening of draadloze wandbediening.

Telis 1 io Pure
Art.nr. 1810658 

Telis 1 io Silver 
Art.nr. 1810751 

Telis 1 io Pearl 
Art.nr. 1810713 
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er is nog geen io-beveiligingssleutel aanwezig

Om ervoor te zorgen dat uw Somfy product(en) door niemand anders bediend kunnen worden is een digitale 
beveiligingssleutel nodig voor uw Somfy io-homecontrol installatie. Controleer of er al een sleutel aanwezig is.

er is al een systeem sleutel aanwezig

n Voor een draadloze bediening.

n Terugkoppeling via led.

n Groepsbediening (max. 30 producten).

n MY voorkeurspositie t.b.v. tussenpositie.

n Te gebruiken als afstandsbediening of draadloze wandschakelaar.

n Voorzien van op - stop/My - neer toetsen.

n Display met batterij-indicatie.

n Geleverd met wandhouder

Productvoordelen

Beveiliging van de io-producten in uw huis

KEY toets

druk 2 seconden op de “keY” toets van de huidige 
afstandsbediening (keytis, Telis, impresario, composio)

Andere afstandsbedieningen: 
raadpleeg de handleiding.

 druk kort op de “keY” toets 
van de Telis 1 io

composio

Situo io

Smoove io

Telis 1 io

Telis 1 iokeytis

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

korte beweging ➞ okProgrammeerknop Smoove of 
Situo kort indrukken.

Programmeerknop 
Telis kort indrukken

led knippert;
Bezig met programmeren

led brandt continu groen en het product
reageert met een korte beweging.

led knippert oranje

Zonwering/rolluik 
wordt nu bediend met 

een Situo io of een 
Smoove io

3 sec.

3 sec.

LED knippert 
maximaal  
1 minuut, 

afhankelijk van 
aantal producten

Programmering
is

uitgevoerd.

Programmering
is niet uitgevoerd.

Begin opnieuw

Welke
 io-afstandsbediening 

is aanwezig?
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Statusmelding

Wissen van een tussenpositie

voorkeurspositie gebruiken

voorkeurspositie (MY) instellen

Producten sturen

Gebruik

LED knipper groen;
commando bezig

LED knippert oranje; probleem: 
één van de rolluiken is niet naar de gewenste positie gestuurd
(mogelijke oorzaak;obstakel, Situo in handmatige modus…)

LED brandt continu groen; 
commando goed uitgevoerd

Stuur product naar  
gewenste positie

Toets kort indrukken Toets kort indrukkenProducten bewegen naar beneden. Druk op 
de MY toets om de producten te stoppen.

Producten bewegen naar boven. Druk op 
de MY toets om de producten te stoppen.

Stop in de   
gewenste positie

Stopt in de    
voorkeurspositie

Stopt in de    
voorkeurspositie

...korte beweging
MY positie is gewist

Kort indrukken

Kort indrukken Indrukken tot...

Druk 5 sec. op de MY toets tot de producten 
kort bewegen. MY positie is ingesteld

my-positie

my-positie

of

of

my-positie

Als de rolluiken 
in beweging zijn
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Monteren van de Telis 1 io aan de muur

verwisselen van de batterij

Technische gegevens

indien het “batterij laag” lampje gaat 
branden als u op de toetsen
van de zender drukt moet u de batterij 
verwisselen.

na het verwisselen 
van de batterij hoeft 
u niet opnieuw te 
programmeren.

  

voedingsspanning 2 x 1,5 v dc batterijen type AAA

Beschermingsklasse behuizing iP 30

Bedrijfsstemperatuur 0 °c tot +60 °c

Zendfrequentie 868 - 870 Mhz

Zendbereik ca. 20 meter door 2 muren

Gewicht 200 g
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