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1. Úvod
Dálkové ovládání Telis 6 Chronis RTS umo uje dálkov  ovládat a  6 koncov ch v robk  nebo skupin 
koncov ch v robk  pomocí Rádiové technologie Somfy (RTS).
Za ízení Telis 6 Chronis RTS lze pou ít dv ma zp soby: bu  v manuálním nebo automatickém 
re imu.
Manuální re im umo uje ovládání koncov ch v robk  v dom , a to skupinov  nebo jednotliv ,  
v závislosti na jejich p i azení k esti skupinám na dálkovém ovlada i; tyto skupiny se naz vají 
„kanály“. Kanály, íslované 1 a  6, si m ete individuáln  pojmenovat.
Automatick  re im umo uje ovládání koncov ch v robk  p i azen ch ke kanál m na dálkovém 
ovlada i automaticky, a to poté, co jsou vytvo eny t denní a denní programy, které se naz vají 
„automatické povely“. Pro ka d  den v t dnu lze naprogramovat a  est automatick ch povel .

2. Bezpe nost
2.1. Bezpe nost a odpov dnost
Ne  v robek nainstalujete a za nete pou ívat, p e t te si pozorn  tento návod. 
Jakékoli pou ití mimo rozsah pou ití stanoven  spole ností SOMFY je zakázáno. Zanikne tím 
záruka a spole nost Somfy nenese ádnou odpov dnost; toté  platí pro p ípad nedodr ení pokyn  
uveden ch v tomto návodu.
Nikdy neprovád jte montá  za ízení, dokud nezkontrolujete kompatibilitu tohoto v robku s p idru en m 
vybavením a dopl ky.

2.2. Specifické bezpe nostní pokyny
Abyste zabránili po kození v robku:

Vyhn te se náraz m!1) 
Zabra te pád m!2) 
Zabra te vystavení v robku vlhkosti nebo pono ení do kapaliny.3) 
Na i t ní v robku nepou ívejte brusné isticí prost edky nebo rozpou t dla. Povrch produktu 4) 
ist te jemnou navlh enou tkaninou. 

Udr ujte mimo dosah d tí.

Obsah
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3. Obsah

Popis ks

a Telis 6 Chronis RTS 1

b Nást nn  dr ák s krytkou 
roub 1

c Sada roub 1

d Baterie typu AAA (LR3) 2

4. Telis 6 Chronis RTS - popis
ervená kontrolka (indikátor vysílání rádiového e) 

signálu)
Tla ítko volby (f) )
Naviga ní tla ítka (g) nebo )
Tla ítko h) c (povely nahoru, zapnout, otev ít, poloha 
a zv ení intenzity osv tlení i topení)

i) Tla ítko e (povel Stop, vyvolání mezipolohy (my))
j) Tla ítko a (povely dol , vypnout, zav ít, poloha a 

sní ení intenzity osv tlení i topení)
Tla ítko PROGk) 
Kryt prostoru pro bateriel) 

Displej v manuálním re imu:• 
íslo zvoleného kanálu (1...6)m) 

Název zvoleného kanálu n) 
(5 alfanumerick ch znak )

Re im nastavení je zapnut : o) 
Symbol vybit ch baterií:p) 

Displej v automatickém re imu:• 
Funkce simulace p ítomnosti zapnuta: q) 
Aktuální asr) 
Re im nastavení je zapnut : s) 
Symbol vybit ch baterií:t) 
Dny v t dnu: u)  = pond lí,  = úter ,  = st eda,  

 = tvrtek,  = pátek,  = sobota,  = ned le
Naprogramované automatické povely (1 v)  a  6 )

as zvolen  pro vyslání povelu: nastavte as w) nebo „soumrak“ 
Povel x)  nebo 

Kanály k v b ruy) 
 z) c, stop/e, a rs povel

a b c d
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5. Uvedení do provozu
Ne  za nete ovlada  Telis 6 Chronis RTS pou ívat, doporu ujeme naprogramovat p edem 
ka d  motor pomocí individuálního ovláda e Telis 1 RTS a nastavit na ka dém motoru koncové 
spína e. Telis 6 Chronis RTS v ak m e b t pou it pro úkony pot ebné pro uvedení motoru do 
provozu (nastavení koncov ch spína , atd…) stejn  jako kter koli jin  dálkov  ovlada  RTS.

Tento návod popisuje uvedení do provozu pouze pomocí lokálního ovlada e RTS typu Telis 1 RTS. 
Pro aktivaci pomocí jiného ovlada e RTS postupujte podle p íslu ného návodu.

 Po dvou minutách ne innosti se displej za ízení Telis 6 Chronis RTS automaticky p epne  
 do úsporného re imu.
 Pokud je displej vypnut , nejd ív jej zapn te stisknutím jakéhokoliv tla ítka.
 P i úpravách nastavení se m ete vrátit do provozního re imu (manuálního nebo automatického) 
 kdykoliv stisknutím a podr ením tla ítka volby ( ). Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

5.1. Vlo ení baterií
Otev ete kryt baterií ze zadní strany dálkového ovlada e  -
Telis 6 Chronis RTS.

Vlo te 2 baterie typu AAA (LR3) a dbejte na dodr ení  -
polarity.
Vra te zp t kryt baterií dálkového ovláda e Telis 6   -
Chronis RTS.

Stisknutím jakéhokoliv tla ítka aktivujte Telis 6   -
Chronis RTS.

Nikdy nepou ívejte dobíjecí baterie.

Baterie vym te, kdy  se na displeji objeví symbol ( ).

Pokud je ovlada  del í dobu bez napájecího nap tí (vybité nebo vyjmuté baterie), obecné 
parametry dálkového je nutné znovu nastavit. Naprogramované automatické povely v ak 
z stanou ulo eny v pam ti ovlada e..

5.2. Nastavení obecn ch parametr  dálkového ovlada e
P i prvním vlo ení baterií je p ímo aktivován re im „Nastavení dálkového ovlada e“: Na displeji se 
zobrazí SET (Nastavit) a YEAR (Rok), p i em  údaj rok bliká (toto je první parametr, kter  se bude 
nastavovat).

Po del í dob  bez napájení je p i v b ru automatického re imu také automaticky aktivován re im 
„Nastavení dálkového ovlada e“.

V ka dém kroku bliká parametr, kter  se 
práv  nastavuje.

Pro zm nu parametru stiskn te naviga ní  -
tla ítka ( nebo ), (p i stisknutí a podr ení 
tla ítka se znaky m ní rychleji).

Pro ulo ení parametru a p echodu k dal ímu  -
stiskn te krátce tla ítko volby ( ).

Re im „Nastavení dálkového ovlada e“  -
m e b t kdykoliv vypnut pomocí stisknutí 
a podr ení tla ítka v b ru ( ). Ulo eny 
budou pouze potvrzené parametry.

2 ks LR03
AAA 1,5 V

 2 s
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Parametry se zobrazí v následujícím po adí: 

YEAR (aktuální rok)1) 

MONTH ( íslo aktuálního m síce)2) 

DAY ( íslo aktuálního dne)3) 

a 5) TIME (aktuální as v hodinách a minutách)4) 

AREA (místo instalace)*6) 

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

a 10) DEC ( as soumraku ve dni zimního slunovratu  9) 
v prosinci, v hodinách a minutách)**

as soumraku musí b t nastaven mezi hodnotami 6:00 
a 23:00 hod.

Bez ohledu na to, zda pou íváte idla slune ního svitu  11) 
( ): vyberte „SUN“ (jedno i více idel slune ního 
svitu) nebo NO SUN (bez idel slune ního svitu)***

Pro potvrzení posledního parametru krátce stiskn te 12) 
tla ítko volby ( ): Re im Nastavení dálkového ovládání 
je vypnut  a ovlada í Telis 6 Chronis RTS se vrátí do 
automatického re imu

Re im „Nastavení dálkového ovlada e“ m e b t kdykoliv 
vypnut stisknutím a podr ením tla ítka volby ( ). 
Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

* Místo instalace
Ovlada  Telis 6 Chronis RTS je z v roby nastaven na automatické p epínání mezi zimním a letním 
asem v závislosti na místu instalace. Vyberte místo instalace: Evropa (EU) nebo Spojené státy (US) 

nebo pro vypnutí funkce automatické zm ny asu zvolte OFF a zm nu asu prove te ru n .

** Soumrak 
V automatickém re imu umo uje funkce „Soumrak“ ( ) 
automaticky m nit as vyslání povelu podle asu západu slunce 
podle aktuálního data (viz graf). Ur ete 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 p epo ítá as soumraku 
pro zb vající dny v roce.

*** Slune ní automatika - pokud jsou pou ita bezdrátová slune ní idla
Zvolte „SUN“, pokud jsou v instalaci pou ita bezdrátová slune ní idla (Sunis WireFree RTS • 

 nebo Soliris Sensor RTS).
Zvolte „NO SUN“, pokud nejsou v instalaci pou ita ádná bezdrátová slune ní idla.• 

1 2
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5.3. Programování kanál  ovlada e Telis 6 Chronis RTS
5.3.1. Pojmenování kanálu

Kanály lze pojmenovat pouze v manuálním re imu.

Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS v manuálním re imu (pokud je ovlada   1) 
v automatickém re imu, pro p echod do manuálního re imu krátce stiskn te tla ítko volby ( )).
Pomocí naviga ních tla ítek (2) nebo ) vyberte kanál, 
kter  chcete p izp sobit.
Stiskn te a podr te tla ítko volby (3) ) dokud se na 
displeji nezobrazí „SET“: Re im nastavení „SET“ je 
zapnut : blikající poml ka odpovídá pozici znaku, kter  
se bude upravovat.
Vyberte pozici znaku, kter  chcete upravit, pomocí 4) 
naviga ních tla ítek ( nebo ): blikající poml ka 
odpovídá pozici znaku, kter  se bude upravovat.
Pro úpravu znaku v této pozici krátce stiskn te tla ítko 5) 
volby ( ).
Znak bliká: stisknutím naviga ních tla ítek (6) nebo ) 
vyberte dal í znak.

T chto 5 znak  jména m e obsahovat pouze písmena  
(A a  Z) nebo íslice (0 a  9).

Krátce stiskn te tla ítko volby (7) ) ulo te zobrazen  
znak a pokra ujte na následující pozici.
Opakujte kroky 4 a  7 pro ka dou pozici znaku v názvu 8) 
kanálu.
Stiskn te a podr te tla ítko volby (9) ) 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. Nau ení nebo vymazání koncov ch v robk  pro jednotlivé kanály 
Postup pro nau ení jednotliv ch kanál  ovlada e Telis 6 Chronis RTS do pam ti p ijíma e 
koncového v robku i pro jejich vymazání z pam ti je stejn . Tyto operace lze provád t pouze v 
manuálním re imu.

Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS  1) 
v manuálním re imu (pokud je ovlada  v automatickém 
re imu, pro p echod do manuálního re imu krátce 
stiskn te tla ítko volby ( )).
Stiskn te a podr te tla ítko PROG na ji  nau eném 2) 
individuálním dálkovém ovlada i RTS, dokud se koncov  
v robek nepohne tam a zp t: programovací re im je 
aktivní na dobu 2 minut.
Pomocí naviga ních tla ítek (3) nebo ) zvolte kanál 
za ízení Telis 6 Chronis RTS, kter  chcete nau it.
Krátce stiskn te tla ítko PROG na za ízení Telis 6 4) 
Chronis RTS: koncové za ízení se krátce pohne tam a 
zp t, ím  je p i azeno nebo odstran no z vybraného 
kanálu na za ízení Telis 6 Chronis RTS.

Pro nau ení nebo vymazání koncového za ízení   -
z ostatních kanál  opakujte kroky 1 a  4, a to s v b rem 
dal ích kanál .
Pro nau ení nebo vymazání dal ích koncov ch za ízení  -
opakujte kroky 1 a  4.

2

4

6

3

5

7

2

3

4

Lokální dálkov  ovlada  RTS 

Telis 6 Chronis RTS 
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5.4. Re im Naklopení lamel (Funkce ur ena pro odborné pracovníky montá ní firmy)
Pokud je koncové za ízení vybaveno polohovateln mi lamelami (vnit ní nebo venkovní aluzie  
s polohovateln mi lamelami), zp sob nakláp ní lamel m e b t pro ka d  kanál nastaven v re imu 
„EU“ nebo „US“. Pro motory vnit ních clon s v jimkou aluzií s polohovateln mi lamelami: pro látkové 
clony, rolety, sít  proti hmyzu, atd. se doporu uje 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 zm nit pouze v manuálním re imu.

Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis 1) 
RTS v manuálním re imu (pokud je 
ovlada  v automatickém re imu, pro 
p echod do manuálního re imu krátce 
stiskn te tla ítko volby ( )).
Vyberte kanál, kter  chcete nastavit 2) 
pomocí naviga ních tla ítek ( nebo ).
Stiskn te a 3) podr te tla ítko volby ( ) 
dokud se na displeji nezobrazí „SET“ 
a „MODE“: bliká „US“ nebo „EU“.  
Pro zm nu re imu stiskn te naviga ní 
tla ítka ( nebo ).
Pro ulo ení parametru krátce stiskn te 4) 
tla ítko volby ( ) a opus te re im Naklopení 
lamel.

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 vytvo ení 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 t chto 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 za ízení na stejném kanálu jsou ovládána • 
sou asn ) 

• 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 
tla ítka volby ( ). Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

5.5.1. V b r dne, kter  bude programován
Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS  1) 
v automatickém re imu (pokud je ovlada  v manuálním 
re imu, pro p echod do automatického re imu krátce 
stiskn te tla ítko volby ( )).
Stiskn te a podr te tla ítko volby (2) ) dokud se 
na displeji nezobrazí „SET“: Re im „Programování 
automatického povelu“ je aktivován a ji  zobrazen   
den bliká.

Vyberte den, kter  chcete programovat, pomocí 3) 
naviga ních tla ítek ( nebo ).
Pro programování dne, kter  bliká, krátce stiskn te 4) 
tla ítko volby ( ): Zobrazí se „EDIT“ (Upravit) a bliká.

1

3

2

4

3

7 s.

2

4
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5.5.2. Úpravy automatického povelu
Dokud bliká „EDIT“, krátce stiskn te tla ítko volby (5) ): 
bliká automatick  povel.
Vytvo ení nebo úpravy automatického povelu:6) 
 Pro • vytvo ení nového automatického povelu: vyberte 
prázdn  povel pomocí naviga ních tla ítek ( nebo ) 
a postupujte dle kroku 7. (Pokud ji  bylo vytvo eno est 
automatick ch povel , lze pouze jeden z t chto povel  
upravit).
 Pro • úpravu automatického povelu: vyberte automatick  
povel, kter  chcete upravit, pomocí naviga ních 
tla ítek ( nebo ) a p ejd te ke kroku 7.

V b r asu
Pro potvrzení v b ru stiskn te krátce tla ítko volby (7) ): 
as bliká.

Pro v b r volby soumrak** (strana 4) pou ijte naviga ní 8) 
tla ítka ( nebo ), nebo nastaven  as a pro potvrzení 
v b ru krátce stiskn te tla ítko volby ( ).
Pro úpravu • asu soumraku, p ejd te ke kroku 13.
Pro úpravu • nastaveného asu, p ejd te ke kroku 9. 

 Hodina bliká: pro zm nu hodiny stiskn te naviga ní 9) 
tla ítka ( nebo ).
Pro potvrzení hodiny krátce stiskn te tla ítko volby (10) ) 
a poté nastavte minuty.
Minuty blikají: pro zm nu minut stiskn te naviga ní 11) 
tla ítka ( nebo ).
Pro potvrzení minut krátce stiskn te tla ítko volby (12) )  
a poté nastavte kanály.

V b r kanál
Vyberte 13) kanál, kter  má b t upraven, pomocí 
naviga ních tla ítek ( nebo ) a poté pro jeho 
aktivaci krátce stiskn te tla ítko volby ( ) (symbol: ),  
pro deaktivaci (symbol: ).
Pomocí naviga ních tla ítek (14) nebo ) vyberte dal í 
kanál a pro aktivaci nebo deaktivaci ka dého kanálu 
opakujte krok 13.
Poté, co byly kanály vybrány, stiskn te naviga ní tla ítka 15) 
tak, ( nebo ) aby blikalo v ech est kanál  najednou. 
Pro potvrzení kanálu krátce stiskn te tla ítko volby (16) ) 
a poté nastavte povel.

V b r povelu
Povel bliká: pro 17) v b r povelu z c, e, a, , , 
stiskn te naviga ní tla ítka ( nebo ).

Povely  a  nejsou p i programování dn  v t dnu 
zobrazeny, pokud byl p i nastavení obecn ch parametr  
hodin zvolen re im „NO SUN“ (Bez slune ních idel)*** 
(strana 4).

18) Krátce stiskn te tla ítko volby ( ), abyste potvrdili vybran  povel: p íslu n  den bliká.
19) Stiskn te a podr te tla ítko volby ( ), abyste opustili re im „SET“ a vrátili se do automatického 

re imu.

8

10

12

14

9
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 Pro  - úpravu dal ího automatického povelu, opakujte postup od kroku 1.
Pro  - naprogramování dal ího 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
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  vytvo en pro jeden den, vyu ít funkci kopírování a vlo ení do dne 
dal ího.

Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada   1) 
v manuálním re imu, pro p echod do automatického re imu krátce stiskn te tla ítko volby ( )).
Stiskn te a podr te tla ítko volby (2) ) dokud se na displeji nezobrazí „SET“: Re im „Programování 
automatického povelu“ je aktivován a ji  zobrazen  den bliká.
Vyberte den, kter  chcete programovat, pomocí naviga ních tla ítek (3) nebo ).
Kdy  den, kter  chcete kopírovat, bliká, 4) stiskn te 
dv  naviga ní tla ítka ( a ) najednou: zobrazí se 
„COPY“ (Kopírovat).
Vyberte den,5)  ke kterému má b t program zkopírován 
pomocí naviga ních tla ítek ( 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 tla ítko volby ( ), abyste opustili re im „SET“ a vrátili se do automatického 
re imu.

5.5.4. Mazání automatického povelu
Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada   1) 
v manuálním re imu, pro p echod do automatického re imu krátce stiskn te tla ítko volby ( )).
Stiskn te a podr te tla ítko volby (2) ) dokud se 
na displeji nezobrazí „SET“: Re im „Programování 
automatického povelu“ je aktivován a ji  zobrazen  den 
bliká.

Vyberte den, kter  chcete upravit, pomocí naviga ních 3) 
tla ítek ( nebo ).
Pro úpravu dne, kter  bliká, krátce stiskn te tla ítko 4) 
volby ( ): Zobrazí se „EDIT“ a bliká.
Pro zm nu nabídky stiskn te jedno z naviga ních 5) 
tla ítek ( nebo ): zobrazí se „DELET“ (Smazat) a bliká.
Pro potvrzení v b ru stiskn te krátce tla ítko volby (6) ): 
bliká automatick  povel.
Pomocí naviga ních tla ítek (7) nebo ) vyberte 
automatick  povel, kter  má b t smazán, a pro smazání 
blikajícího povelu krátce stiskn te tla ítko volby ( ): 
automatick  povel byl smazán.

8) Stiskn te a podr te tla ítko volby ( ), abyste opustili 
re im „SET“ a vrátili se do automatického re imu.

2

4

6

3

5

7
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6. Instalace
P ed instalací dálkového ovlada e Telis 6 Chronis RTS 
zkontrolujte dosah rádiového signálu. Obvykl  dosah 
rádiového signálu je 20 m p es 2 betonové st ny.

Zvolte místo pro upevn ní ovlada e -

Ozna te polohy roub  (svislá rozte : 40 mm) -

Vyvrtejte díry a pak upevn te dr ák pomocí roub    -
(v p ípad  pot eby pou ijte vhodné hmo dinky)
Nasu te krytku roubu -

 Pou ití jin ch bezdrátov ch za ízení (nap . hi-fi 
rádiov ch sluchátek), která pracují na stejném kmito tu, 
m e vést k ru ení a podstatn  sní it dosah ovlada e.
Nikdy neinstalujte ovlada  Telis 6 Chronis RTS na 
kovové povrchy nebo v jejich t sné blízkosti, jeliko  
byste tím sní ili dosah rádiového signálu.

Pro p epnutí z manuálního na automatick  
re im nebo obrácen  krátce stiskn te 
tla ítko volby ( ).

7.1. Manuální re im
Manuální re im se u ovlada e Telis 6 Chronis RTS pou ívá pro:

Zadávání p íle itostn ch povel  koncov m za ízením p i azen m k esti r zn m kanál m• 
Deaktivaci programování automatického povelu• 

Nap íklad, kanál 1 „ROOM“ se pou ívá pro otev ení rolet v lo nici rodi , kanál 2 
„LIVIN“ se pou ívá pro polohování rolet v ob vacím pokoji tak, aby se zabránilo 
odraz m sv tla na obrazovkách po íta e a televizoru, a kanál 3 „TERRA“ se pou ívá 
pro spu t ní venkovní mark zy p i posezení venku, atd.

Pokud je vybrán manuální re im, automaticky se vypíná funkce „SUN“.  
Funkce bude op t aktivována p i p í tím nastaveném automatickém povelu .

7.1.1. Manuální ovládání kanál
Pomocí naviga ních  - tla ítek ( nebo ) 
zvolte kanál ovlada e Telis 6 Chronis RTS, 
kter  chcete pou ít: ka d  kanál se 
identifikuje íslem a zadan m názvem  
(viz oddíl „P izp sobení kanál “).
Krátce stiskn te tla ítko  - c, e, nebo a,  
a to podle po adovaného povelu.
Kdy  je naprogramována mezipoloha a koncové za ízení je v klidu, krátce stiskn te  - e:  
koncové za ízení nebo skupina koncov ch za ízení se aktivuje a nastaví se do mezipolohy (my).

7.1.2. Zm na názvu kanálu
Viz oddíl „Pojmenování kanálu“.

7.1.3. Zm na nebo smazání koncového za ízení z kanálu
Viz oddíl „P i azení nebo odstran ní koncov ch za ízení pro jednotlivé kanály“.

40 mm



10

Telis 6 Chronis RTS 

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.

C
S

7.2. Automatick  re im             
Automatick  re im se u ovlada e Telis 6 Chronis RTS pou ívá pro:

 Automatické ovládání koncov ch v robk  p i azen ch k esti r zn m kanál m, 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

P íklad programování dne v zim : v 06:45, e povel, aby se áste n  otev ely rolety  
v lo nici rodi  („ROOM1“); v 07:00, c povel, aby se otev ely v echny rolety a aluzie 
v p ízemí a vyu ilo se slunce („LIVIN“, „DININ“, a „KITCH“); v 07:45, e povel, aby 
se otev ely rolety v d tsk ch pokojích („ROOM2“); v 09:00, c povel, aby se otev ely 
rolety v lo nicích a umo nilo se vyh átí sluncem procházejícím okny („ROOM1“  
a „ROOM2“); p i 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 t dnu“).
V automatickém re imu je zobrazen aktuální  -
den a p í tí automatick  povel naplánovan  
pro zobrazen  den.

Pro náhled v ech  - automatick ch povel , 
které byly naprogramovány, se posunujte 
z jednoho na druh  pomocí naviga ních 
tla ítek ( nebo ).
Pro zastavení probíhajícího automatického  -
povelu se vra te do manuálního re imu 
krátk m stisknutím tla ítka volby ( ), vyberte 
odpovídající kanál pro dané koncové za ízení 
a stiskn te tla ítko stop/my.

7.2.1. Úprava programování dn  v t dnu
Viz oddíl „Programování dn  v t dnu“.

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 n kter  den v t dnu naprogramován automatick  povel , spole nost Somfy 
doporu uje, aby byl naprogramován také povel  na pozd j í dobu stejného dne, zejména  
v p ípad , e jsou poté programovány je t  dal í automatické povely.

V automatickém re imu:
 Pokud je naprogramován automatick  povel• , znamená to, e v ur eném ase se zapne 
slune ní automatika a koncové v robky se budou ídit podle povel  z bezdrátov ch slune ních 
idel. P íslu né koncové v robky budou reagovat podle mno ství slune ního svitu, a to a  do 

p í tího automatického povelu .

Pokud je naprogramován automatick  povel • , znamená to, e v ur eném ase se slune ní 
 automatika vypne a koncová za ízení se p estanou ídit povely z bezdrátov ch slune ních idel.

Funkce „SUN“ je aktivní pouze v automatickém re imu. Jakmile je ovlada  Telis 6 Chronis RTS 
p epnut do manuálního re imu, tato funkce je automaticky deaktivována. Funkce bude op t 
aktivována p i p í tím nastaveném automatickém povelu .
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7.2.3. Funkce simulace p ítomnosti
V automatickém re imu funkce simulace p ítomnosti náhodn  m ní dobu spou t ní automatick ch 
povel , a to v rozsahu 0 - 30 minut. Tato funkce se doporu uje zvlá t  pro simulaci va í p ítomnosti 
b hem doby, kdy opou títe domov na del í asové období.
Pro aktivaci funkce: 

Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada  v 1) 
manuálním re imu, pro p echod do automatického re imu krátce stiskn te tla ítko volby ( )).

2) Stiskn te ob  naviga ní tla ítka ( a ) najednou: 
na displeji se zobrazí symbol ( ): funkce simulace 
p ítomnosti je zapnuta.

Pro deaktivaci funkce: 
Stiskn te -  ob  naviga ní tla ítka ( a ) najednou:  
z displeje zmizí symbol ( ): funkce simulace p ítomnosti 
je vypnuta.
Nebo -  p ejd te do manuálního re imu.

P epnutí z manuálního do automatického re imu deaktivuje funkci simulace p ítomnosti.  
Pokud si to p ejete, p i návratu do automatického re imu musí b t funkce znovu aktivována.

7.2.4. Úprava obecn ch parametr  dálkového ovlada e
Obecné parametry dálkového ovlada e lze upravovat pouze v automatickém re imu.

Ujist te se, e je ovlada  Telis 6 Chronis RTS v automatickém re imu (pokud je ovlada   1) 
v manuálním re imu, pro p echod do automatického re imu krátce stiskn te tla ítko volby ( )).
Stiskn te a 2) podr te tla ítko volby (f) dokud se na displeji nezobrazí SET a YEAR (cca sedm 
sekund): Je aktivován re im „Nastavení dálkového ovlada e“: Rok bliká: toto je první parametr, 
kter  má b t nastaven.
Postupujte dle pokyn  v oddílu „3) Nastavení obecn ch parametr  dálkového ovládání“.
Jakmile je potvrzen poslední parametr, re im Nastavení dálkového ovládání je vypnut  a ovlada  4) 
Telis 6 Chronis RTS se vrací do automatického re imu.

Re im „Nastavení dálkového ovlada e“ m e b t kdykoliv vypnut stisknutím a podr ením tla ítka 
volby (f). Ulo eny budou pouze potvrzené parametry.

8. Tipy a doporu ení
Otázky ohledn  ovlada e Telis 6 Chronis RTS?

Situace Mo né p í iny e ení

Koncová za ízení 
vybraného kanálu v bec 
nereagují na stisknutí 
jakéhokoliv tla ítka na 
ovlada i Telis 6  
Chronis RTS.

Baterie jsou vybité. Vym te baterie.

Koncov (é) v robek (v robky) není 
(nejsou) nau en(y) na vybraném 
kanálu.

Vyberte p íslu n  kanál nebo p idejte motor nebo 
p ijíma  k danému kanálu.

Dálkov  ovláda  není 
naprogramován.

Viz oddíl „P idání/Vymazání za ízení Telis 6 
Chronis RTS“.

N jaké rádiové za ízení v okolí ru í 
p íjem rádiového signálu.

Vypn te ve kerá rádiová za ízení v blízkosti.

Dálkov  ovlada  je v automatickém 
re imu.

Pro p epnutí do manuálního re imu stiskn te 
krátce tla ítko volby.

Motory nebo p ijíma e jsou p eh áté 
a aktivovala se tepelná ochrana.

Po kejte na zchladnutí motoru, pak stiskn te op t 
po adované tla ítko.
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Koncov  v robek 
se zastavuje b hem 
aktivace.

Koncov  v robek narazil na 
p eká ku. Odstra te p eká ku a zkuste znovu.

Dal í ovládací za ízení zasílá povel 
motoru i p ijíma i. 

Po kejte na dokon ení aktivace koncového 
za ízení a zkuste znovu.

Koncové v robky 
nereagují na povely ze 
slune ních idel.

Funkce  nebyla na aktuální den 
naprogramována.

P idejte k programu dne automatick  povel .

P epnutí do manuálního re imu 
vypnulo funkci simulace p ítomnosti.

Po kejte na dal í naprogramovan  povel  

nebo pro aktuální den naprogramujte automatick  

povel  .

Povel se v souvislosti  
s programovan m asem 
posunul.

Funkce simulace p ítomnosti je 
zapnuta. Deaktivujte funkci simulace p ítomnosti.

9. Technické údaje
Pracovní kmito et: 433,42 MHz
Krytí: IP 30
Provozní teplota: 0°C a  + 60°C
Rozm ry dálkového ovlada e: 145 x 47 x 18 mm
Napájení: 2 ks baterií typu AAA (LR3)

Odd lte akumulátory a baterie od dal ích druh  domovního odpadu a recyklujte je 
prost ednictvím místního sb rného místa.
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Argentina: 

Somfy Argentina 

Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia: 

Somfy PTY LTD 

Tel: +61 (2) 8845 7200 

Austria:  

Somfy GesmbH 

Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium:  

Somfy Belux 

Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil:  

Somfy Brasil Ltda 

Tel: +55 11 3695 3585

Canada:  

Somfy ULC 

Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:  

Somfy China Co. Ltd 

Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :  

Somfy Predstavni tvo 

Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :  

Somfy Middle East 

Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic:  

Somfy, spol. s.r.o. 

Tel: (+420) 296 372 486-7

Denmark: 

Somfy Nordic Danmark 

Tel: +45 65 32 57 93

Export:  

Somfy Export 

Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 

Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland:  

Somfy Nordic AB Finland 

Tel: +358 (0)9 57 130 230 

Fax: +358 (0)9 57 130 231

France :  

Somfy France 

Tel. : +33 (0) 820 376 639
(0,12  TTC/min)

Germany: 

Somfy GmbH 

Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece: 

Somfy Hellas S.A. 

Tel: +30 210 6146768

Hong Kong: 

Somfy Co. Ltd 

Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary : 

Somfy Kft 

Tel: +36 1814 5120

India: 

Somfy India PVT Ltd 

Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia: 

Somfy Jakarta 

Tel: +(62) 21 719 3620

Iran: 

Somfy Iran 

Tel: +98-217-7951036

Israel: 

Sisa Home Automation Ltd 

Tel: +972 (0) 3 952 55 54

Italy:  

Somfy Italia s.r.l 

Tel: +39-024847181

Japan:  

SOMFY KK 

Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan:  

Somfy Jordan 

Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: 

Somfy Saoudi 

Riyadh : 

Tel: +966 1 47 23 020 

Tel: +966 1 47 23 203 

Jeddah : 

Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait:  

Somfy Kuwait 

Tel: +965 4348906

Lebanon: 

Somfy Lebanon 

Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia: 

Somfy Malaisia 

Tel:+60 (0) 3 228 74743

Mexico: 

Somfy Mexico SA de CV  

Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco: 

Somfy Maroc 

Tel: +212-22443500

Netherlands: 

Somfy BV 

Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway: 

Somfy Nordic Norge 

Tel: +47 41 57 66 39

Poland: 

Somfy SP Z.O.O. 

Tel:  +48 (22) 50 95 300

Portugal: 

Somfy Portugal 

Tel.  +351 229 396 840

Romania: 

Somfy SRL 

Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia: 

Somfy LLC.  

Tel: +7 495 781 47 72

Serbia: 

SOMFY Predstavni tvo 

Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore: 

Somfy PTE Ltd 

Tel: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic: 

Somfy, spol. s r.o. 

Tel: +421 337 718 638 

Tel: +421 905 455 259

South Korea: 

Somfy JOO 

Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain: 

Somfy Espana SA 

Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden: 

Somfy Nordic AB 

Tel: +46 (0)40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G. -  

Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria 

Tel: +963-9-55580700

Taïwan: 

Somfy Development and 

Taiwan Branch 

Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand: 

Bangkok Regional Office 

Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia: 

Somfy Tunisia 

Tel: +216-98303603

Turkey: 

Somfy TurkeyMah.,  

Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates: 

Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone 

Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom:  

Somfy Limited 

Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States: 

Somfy Systems 

Tel: +1 (0) 609 395 1300

Somfy worldwide




