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Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku spoločnosti 
VELUX 

V záujme čo najdokonalejšieho využitia vášho nového výrobku si láskavo prečí-
tajte tento návod na jeho používanie a údržbu.



4   VELUX VELUX   5

io-homecontrol® je označenie modernej a bezpečnej rádiovej technológie, ktorá sa 
jednoducho inštaluje. Všetky výrobky s označením io-homecontrol® dokážu navzájom 
komunikovať, čo prispieva k pohodliu, bezpečnosti a úsporám energie.
 www.io-homecontrol.com

Prosíme, odložte si tento návod a pokyny pre prípad, že ich budete potrebovať 
kedykoľvek v budúcnosti. Odovzdajte ich tiež každému ďalšiemu používateľovi 
výrobku. 

Bezpečnosť

Pred akoukoľvek manipuláciou s oknom a jeho elektrickým príslušenstvom 
sa ubezpečte, že s týmito výrobami je možné zaobchádzať a že sa s nimi aj 
zaobchádza bez rizika škôd na majetku alebo nebezpečenstva ujmy na zdraví 
osôb alebo zvierat. 

V záujme osobnej bezpečnosti nikdy nevystrkujte z okna ruky alebo sa z okna 
nevykláňajte bez toho, že by ste najskôr elektrické ovládanie okna vypli. 

Deťom nesmiete dovoliť, aby sa s oknom a jeho elektrickým príslušenstvom 
hrali. Deti by vôbec nemali prichádzať do styku s diaľkovým ovládačom okna.  

V prípade, že je potrebná oprava alebo úprava nastavenia, odpojte zariadenie 
od zdroja elektrického prúdu a uistite sa, že nemôže dôjsť k jeho náhodnému 
zapojeniu. 

Vidlica elektrického kábla je určená výlučne na použitie v uzavretom priesto-
re (interiéri).  

Diaľkový ovládač odporúčame umiestniť do tej miestnosti, v ktorej je nain-
štalované príslušné okno a jeho elektrické príslušenstvo.

Funkcie

Akonáhle zvlhne dažďový senzor, ovládač okna okno automaticky zatvorí; 
vetracia klapka však ostáva otvorená.  

Aby sa zabránilo zatváraniu okna aj v takých prípadoch, keď na dažďový 
senzor padá len veľmi drobný dážď, rosa alebo kvapôčky hmly, je senzor 
vybavený vyhrievacím telieskom, ktorý jeho povrch vysušuje. 

Ak bolo okno otvorené manuálne, dažďový senzor nebude v prípade dažďa 
ovládanie okna aktivovať.

Ak je okno otvorené na maximum ("dokorán"), jeho úplné zatvorenie bude 
trvať asi jednu minútu. To znamená, že v prípade náhleho dažďa môže do 
miestnosti vniknúť určité množstvo vody.

Sneh alebo ľad môže ovládanie okna zablokovať.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dôležité informácie

Zariadenie
Toto zariadenie je určené na použitie s originálnymi výrobkami značky 
VELUX. Pripojenie zariadenia k výrobkom iným, než sú originálne výrobky 
značky VELUX, môže mať za následok jeho poškodenie alebo nesprávne 
fungovanie. 
Toto zariadenie je kompatibilné so všetkými výrobkami označenými logom 
io-homecontrol®.
Elektrické spotrebiče sa smú likvidovať iba v súlade s platnými predpismi 
o zaobchádzaní s elektrickým/elektronickým odpadom, teda nie spôsobom 
obvyklým pre likvidáciu bežného domáceho odpadu. 
Použité batérie sa musia taktiež likvidovať v súlade s príslušnými predpismi o 
ochrane životného prostredia.
Predpokladaná životnosť batérií: približne 1 rok.
Obal je možné zlikvidovať spôsobom obvyklým pre likvidáciu bežného domá-
ceho odpadu.
Pásmo rádiovej frekvencie: 868 MHz.
Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od 
stavebnej konštrukcie budovy je dosah v interiéri približne 30 m. 
Hlučnosť: najviac 70 dB(A).

Údržba a servis
Pred vykonávaním akéhokoľvek servisného zásahu alebo údržby okna 
(vrátane umývania okna) a zariadení k nemu pripojených odpojte prívod 
elektrického prúdu a uistite, či nemôže dôjsť k náhodnému zapojeniu týchto 
elektrických zariadení. 
V prípade, že dôjde k poškodeniu prívodného kábla, je nevyhnutné tento 
kábel vymeniť. Výmenu musí v súlade s platnými predpismi vykonať kvalifi -
kovaný odborník.  
Náhradné diely dodáva spoločnosť VELUX. Ak žiadate o dodávku náhradných 
dielov, uveďte príslušné údaje z výrobného štítka. 
S akýmikoľvek technickými otázkami sa láskavo obráťte na spoločnosť 
VELUX.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Začíname  

DÔLEŽITÉ!

•  V prípade, že používate iba jeden diaľkový 
ovládač, musia byť všetky výrobky prihlásené  
k tomuto diaľkovému ovládaču. Pozri časť 
Počiatočné nastavenia.

•  V prípade, že používate viacero diaľkových 
ovládačov, je potrebné všetky výrobky najskôr 
prihlásiť (zaregistrovať) k jednému z týchto 
diaľkových ovládačov.  Informácie z tohto 
diaľkového ovládača je potom treba skopírovať 
do všetkých ostatných ovládačov. Pozri časť 
Použitie ďalších diaľkových ovládačov.

•  Ak chcete k diaľkovému ovládaču, ktorý sa už 
používa, prihlásiť (zaregistrovať) ďalší výrobok, 
postupujte podľa pokynov uvedených v časti 
Registrácia nových výrobkov.
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Hotovo

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Prihlásiť Info

P1 P2

Zapnite prívod el. 
prúdu do zariadenia 
a do 10 minút stisnite 

tlačidlo Prihlásiť

P1 P2

Enter

Dansk
Slovensky
Français
Deutsch

LANGUAGE   

AUTOMAT. NASTAVENIE

AUTOMAT. NASTAVENIE

AUTOMAT. NASTAVENIE

Dom   

Počiatočné nastavenia

4  Zapnite prívod elektrického prúdu do elektrických zariade-
ní inštalovaných na príslušnom(ých) okne(ách). 
Poznámka: Podľa pokynov pribalených k príslušným 
výrobkom pripravte na prihlásenie (registráciu) ďalšie 
zariadenia io-homecontrol®. 

5  Automatické prihlásenie (registráciu) každého výrobku 
spustíte stlačením tlačidla  "Prihlásiť".

6  Prebieha automatické prihlasovanie (registrácia). Čakajte.

7  Po dokončení prihlasovania (registrácie) všetkých výrobkov 
sa na displeji objaví hlásenie "Hotovo". V prípade, že sa na 
displeji objaví hlásenie "Chyba", postupujte podľa pokynov 
uvedených v časti Resetovanie systému.

8  Na displeji sa zobrazí prihlásený výrobok. Je možné začať s 
bežnou obsluhou. Nový výrobok sa štandardne umiestni do 
skupiny Dom.

  Počiatočné nastavenie je potrebné vykonať behom 10 
minút; body 1 až 8 si preto prečítajte ešte predtým, 
než k počiatočnému nastaveniu prikročíte.

  Dôležité: Pokiaľ boli výrobky už zapojené do elektric-
kého prúdu, je nutné ich pred začatím počiatočného 
nastavovania odpojiť.

  Po dokončení počiatočného nastavenia sa na displeji zo-
brazia všetky okná, na ktorých sú nainštalované elektrické 
zariadenia pripojené k danému ovládaču.

1  Uistite sa, či je vypnutý prívod elektrického prúdu k 
všetkým oknám s elektrickými zariadeniami, ktoré chcete 
prihlásiť (registrovať).

2  Odsuňte krytku schránky batérií (podľa nákresu). Do 
diaľkového ovládača vložte tri 1,5-voltové batérie typu AA 
(batérie sú k ovládaču pribalené). Krytku opäť zasuňte.

3  Zvoľte si jazyk:

 Požadovaný jazyk si na displeji vyhľadáte a označíte pomo-

cou navigačných tlačidiel  .
Voľbu jazyka potvrdíte stlačením tlačidla  "Enter".
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P1 P2

P1 P2

P1

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

P2

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Dom   

Dom   

Sprievodca funkciami

Táto časť popisuje jednotlivé funkcie diaľkového 
ovládača.

Na displeji sa vám zobrazuje informácia o tom, 
ktorý výrobok  v danej chvíli práve obsluhujete, 
ktorú z funkcií ponuky práve používate atď. Na 
spodnom riadku displeja sa zobrazuje informácia o 
aktuálnej funkcii dvoch tlačidiel volieb.
Poznámka: V závislosti od toho, ktorý výrobok ste 
naposledy obsluhovali, váš displej môže vyzerať 
inak ako displej zobrazený na obrázku.

Tlačidlá volieb, navigácie a programov

Tlačidlá na obsluhu zvoleného výrobku

Hlavné "každodenné" funkcie každého z tlačidiel sú 
uvedené na nasledujúcej strane. Rozšírené funkcie 
sú podrobnejšie popísané na ďalších stránkach 
manuálu.

Tlačidlá volieb

- tlačidlo slúžiace na aktivovanie ponuky a potvrdzovanie 
zvolenej funkcie ponuky. Aktuálna funkcia tohto tlačidla 
sa zobrazuje na displeji bezprostredne nad tlačidlom.

- tlačidlo slúžiace na lokalizáciu Miestnosti, Skupiny, 
Zóny alebo výrobku, ktorý si želáte obsluhovať. Aktuálna 
funkcia tohto tlačidla sa zobrazuje na displeji bezprostred-
ne nad tlačidlom.

Navigačné tlačidlá

- tlačidlá slúžiace na pohyb smerom nahor alebo nadol v 
zozname výrobkov alebo v zozname ponuky.

Programové tlačidlá

- tlačidlá slúžiace na aktivovanie prednastavenej obsluž-
nej sekvencie (vopred nastavená sekvencia príkazov sa 
aktivuje stlačením jediného tlačidla).

Tlačidlá na obsluhu výrobku (okna):

  OTVORIŤ/HORE/ZAPNÚŤ alebo  ZATVORIŤ/
DOLU/VYPNÚŤ

Krátke stisnutie tlačidla: Výrobok beží do maximálnej 
hornej alebo maximálnej spodnej polohy.
Dlhé stisnutie tlačidla: Výrobok beží do jednej z predna-
stavených polôh.

Pozri časť Voľba polôh a intenzity osvetlenia.

Tlačidlo Stop a Stav

 STOP

Krátke stisnutie tlačidla: Obsluhovaný výrobok sa zastaví.
Dlhé stisnutie tlačidla: Všetky výrobky sa zastavia.

Krátke stisnutie tlačidla v prípade, že bol zvolený výrobok, 
s ktorým sa práve nemanipuluje: Zobrazí sa stav výrobku.
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Ponuka

Č. 2
Okno

Nájsť

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Ponuka

Č. 1
Žalúzia

Nájsť

P1 P2

P1 P2

321

Dom   

Dom   

Dom   

Aby ste mohli s výrobkom manipulovať, musíte najskôr 
tento výrobok na displeji nájsť (lokalizovať).

Nasledovné príklady ilustrujú najjednoduchší spôsob 
lokalizácie výrobku, s ktorým chcete manipulovať; príklady 
sú rozdelené do dvoch skupín: jedno okno alebo viacero 
okien.

Jedno okno

S jedným elektrickým zariadením

Okno je vybavené iba motorom samotného okna a preto nie 
je treba toto elektrické zariadenie najskôr lokalizovať.

Obsluhu začnete stisnutím tlačidla .

S viacerými elektrickým zariadeniami

Okno je vybavené motormi okna, vonkajšej rolety, žalúzie 
resp. rolety a zabudovaným osvetlením.

Príklad ilustruje spôsob lokalizácie a ovládania žalúzie.

Položku "Žalúzia" si vyhľadáte pomocou navigačných 
tlačidiel  .

Obsluhu začnete stisnutím tlačidla .

Lokalizácia a obsluha výrobku

Viacero okien

S jedným elektrickým zariadením

Tri okná sú vybavené iba motormi samotných okien.

Príklad ilustruje spôsob lokal izácie a ovládania okna Č. 2.

Okno "Č. 2" si vyhľadáte pomocou navigačných tlačidiel .

Obsluhu začnete stisnutím tlačidla .

Viacero okien s viacerými elektrickými zariadeniami: 
Pozri nasledujúcu stranu.
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Vstup Späť

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Okno
Vonkajšia roleta
Žalúzia
Svetlá

Vstup Späť

P1 P2

P1 P2

2 3

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Ponuka

Č. 1
Okno
10 min

Dom

Nájsť

Zatvorí o

P1 P2

Zatvorí o
10 min

P1 P2

1

Dom   

DOM

ŽALÚZIA

Prebieha

Lokalizácia a obsluha výrobku

    Viacero okien

  S viacerými elektrickým zariadeniami

  Všetky tri okná sú vybavené motormi okna, vonkajšej 
rolety, žalúzie resp. rolety a osvetlením zabudovaným v 
okennom ráme.

  Príklad ilustruje spôsob lokalizácie a ovládania žalúzie Č. 3.

1  Stisnite tlačidlo  "Nájsť".

2  Zobrazí sa zoznam typov výrobkov registrovaných v Dome.

Položku "Žalúzia" si na displeji vyhľadáte a označíte pomo-
cou navigačných tlačidiel .
Stisnite tlačidlo  "Vstup".

3  Žalúziu "Č. 3" si označíte pomocou navigačných tlačidiel .
Stisnite tlačidlo  "Vstup".

4  Obsluhu začnete stisnutím tlačidla .

Automatické zatváranie okna

  Okno možno nastaviť tak, že sa bude zatvárať automatic-
ky. Automatické zatváranie je však funkčné len vtedy, keď 
sa okno otvorí pomocou diaľkového ovládača. Po návrate 
domov si napríklad môžete želať dom krátko vyvetrať. 
Naprogramovanie automatického zatvorenia okna sa 
musí začať do 5 sekúnd od otvorenia tohto okna pomocou 
diaľkového ovládača. Možné sú nasledovné nastavenia: 
Vypnuté, 5 minút, 10 minút, 15 minút, 30 minút, 1 hodina, 
3 hodiny a 6 hodín. 

  Príklad ilustruje spôsob nastavenia okna Č. 1 na automa-
tické zatvorenie po 10 minútach.

1  Lokalizujte príslušné okno a otvorte ho; postupujte podľa 
pokynov uvedených v časti Lokalizácia a obsluha výrobku.

2  Na displeji sa zobrazí ikona  sa text "Zatvorí o".

3  Pomocou navigačných tlačidiel  si v ponuke volieb 
vyhľadajte a zvoľte položku "10 min". 

4  Na displeji sa zobrazí ikona  a začne sa odpočítavať čas 
zostávajúci do zatvorenia okna.
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Ponuka

Č. 2
Vonkajšia roleta

Nájsť

P1 P2

50% nadol

Dom   

Nastaviť do polohy   

  Výrobok (alebo skupinu výrobkov) je možné nastaviť tak, 
aby motor bežal do určitej polohy. 

  Príklad ilustruje spôsob nastavenia vonkajšej rolety tak, 
aby sa spustila na 50 % nadol.

1  Lokalizujte príslušný výrobok; postupujte podľa pokynov 
uvedených v časti Lokalizácia a obsluha výrobku.

2  Na displeji sa zobrazí zvolený výrobok. Príklad ilustruje 
nastavenie vonkajšej rolety Č. 2.

3  Stisnite a podržte tlačidlo  a sledujte displej. Každá 
čierna bodka zodpovedá spusteniu vonkajšej rolety o 10 %.  
Päť čiernych bodiek zodpovedá spusteniu vonkajšej rolety 
na 50 %.

  Uvoľnite tlačidlo  a vonkajšia roleta sa spustí do požado-
vanej polohy.

  Poznámka: Po krátkom stisnutí tlačidla sa vonkajšia roleta 
buď spustí celkom nadol alebo vytiahne celkom nahor.

Voľba polôh a intenzity osvetlenia

Zabudované osvetlenie je možné ovládať takým istým 
spôsobom. Percentuálne hodnoty vyjadrujú intenzitu 
svetla.
Krátke stisnutie tlačidla:  Svetlá sa zapnú s plnou intenzi-
tou alebo celkom vypnú.

Žalúziu je možné ovládať dvoma spôsobmi. Je možné ju 
vyťahovať alebo sťahovať podobne ako vonkajšiu roletu a 
taktiež je možné natáčať lamely. Ak si želáte lamely žalúzie 
natočiť, prostredníctvom navigačných tlačidiel  si zvoľte 
funkciu Sklopiť . Najskôr však musíte príslušnú žalúziu 
lokalizovať.

Ak chcete len vyvetrať cez vetraciu klapku bez toho, aby 
ste otvárali okno, počkajte, kým sa zobrazí text "Vetranie", 
a potom tlačidlo uvoľnite .
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Ponuka

Č. 1
Okno

Dom

Nájsť

Vstup Späť

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Nastavenia pre Dom Miestnosť

Vstup Späť

P1 P2

Nastavenia pre dom
Osobné nastavenia
Nastavenia systému
Nastav. programu

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Vstup Späť

Miestnosť
Skupina
Zmena poradia
Premenovať
Vymazať

Vstup Späť

Jazyk
Displej
Dátum a čas
Prístupový kód
Blokovanie tlačidiel

Registrácia výrobku
Kopírovať systém
Bezpečnostný kľúč
Konfi gurácia

Vstup Späť

Zoznam
Záznam
Vymazať
Premenovať
Zmena poradia

Vstup Späť

Nastavenia pre dom
Osobné nastavenia
Nastavenia systému
Nastav. programu

Vstup Späť

Dom   

P1 P2

Miestnosť
Skupina
Zmena poradia
Premenovať

PONUKA

NASTAVENIA PRE DOM

Dom   

PONUKA

OSOBNÉ NASTAVENIA 

NASTAVENIA PRE DOM 

NASTAVENIA SYSTÉMU 

NASTAV. PROGRAMU

Sprievodca ponukami

Sprievodca jednotlivými funkciami ponuky diaľkového ovládača. 

Bližšie informácie o jednotlivých funkciách nájdete v príslušných častiach 
manuálu.

Orientácia a pohyb v ponukách

  Príklad ilustruje spôsob, akým si môžete prostredníctvom 
volieb ponuky nájsť položku Miestnosť.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Na displeji sa zobrazí zoznam položiek hlavnej ponuky 
(Ponuka). 

Položku "Nastavenia pre Dom" si označíte pomocou navi-
gačných tlačidiel .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

3  Na displeji sa zobrazí zoznam položiek ponuky Nastavenia 
pre Dom.

Položku "Miestnosť" si označíte pomocou navigačných 
tlačidiel .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  Teraz môžete použiť funkcie, ktoré sa nachádzajú pod 
položkou ponuky Miestnosť.

  Tento spôsob výberu položiek ponuky sa v ďalšom 
texte manuálu uvádza takto:

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

p. 42
p. 44-45
p. 20

p. 43
p. 48

p. 46-47
p. 26-27
p. 22-25

p. 49
p. 28-29

p. 60-61
p. 52-53
p. 50-51

p. 58-59

p. 31-41
p. 35
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

P1 P2

Osobné nastavenia Jazyk

Vstup Späť

Dansk
Slovensky
Français
Deutsch

P1 P2

Vstup

Dansk
Slovensky
Français
Deutsch

Sauvegardé

Späť

Dom   

JAZYK

JAZYK

INFORMATION

Definovanie Miestnosti, Skupiny a Zóny

V záujme zjednodušenia obsluhy (obzvlášť v prípadoch, 
že ide o rozsiahlejší systém) sa odporúča všetky výrobky 
prepojiť v rámci jednej Miestnosti a/alebo Skupiny.

Defi novanie Miestnosti

Miestnosť tvorí jeden alebo viacero výrobkov akéhokoľvek 
typu umiestnených v jednej fyzickej miestnosti, teda napr. 
v spálni alebo v kuchyni.

Jeden výrobok je možné zaradiť iba do jednej Miestnosti.

Defi novanie Skupiny

Skupinu tvoria najmenej dva výrobky toho istého typu 
(napr. dve vonkajšie rolety). 

Pre všetky výrobky toho istého typu sa automaticky vytvá-
ra Skupina s pomenovaním "Všetky", čím sa zjednodušuje 
simultánne ovládanie všetkých výrobkov toho istého typu. 

Skupiny vytvárané pre viacero Miestností sa nazývajú 
Zónami.

Defi novanie Zóny

Zónou je Skupina vytvorená pre viacero Miestností.

Zmena jazyka

  Jazyk textov na displeji si môžete zmeniť.

 Spôsob zmeny jazyka ilustruje nasledovný príklad.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Na displeji sa zobrazí zoznam dostupných jazykov. Aktuál-
ny jazyk je zaškrtnutý.

4  Nový jazyk si vyhľadáte a označíte pomocou navigačných 
tlačidiel .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že zmena bola 
uložená.

Miestnosť
1

Miestnosť
2

Miestnosť
1

Miestnosť
2

Miestnosť
1

Miestnosť
2
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Miestnosť
vytvorená

Miestnosť
vytvorená

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Vstup

P1 P2

Nastavenia pre Dom Miestnosť Vytvoriť

Späť

Vstup

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Späť

Vstup Späť

Uložiť miestnosť
Zrušiť výrobok
Zrušiť miestnosť

P1 P2

Áno Nie

Uložiť všetky os-
tatné výrobky do 
ďalšej miestnosti

Dom

  Ak máte väčšie množstvo vý-
robkov, môžete si ich zoskupiť do 
jednotlivých Miestností. Môžete 
ich potom ľahšie vyhľadávať a 
ovládať. 

  Ak chcete vytvoriť Miestnosť, 
musíte vytvoriť najmenej dve Miestnosti. Miestnosť 2 
môže obsahovať všetky výrobky, ktoré ste nezaradili do 
Miestnosti 1; pozri bod 8.

  Nasledujúci príklad ilustruje situáciu s dvoma miestnos-
ťami po dvoch oknách v každej. V nasledovnom texte 
je popísaný spôsob vytvorenia Miestnosti 1 presunutím 
príslušných výrobkov z Domu do Miestnosti 1.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Zobrazia sa priestory v Dome.

  Najskôr si pomocou navigačných tlačidiel  označte 
priestor (oblasť) obsahujúci výrobok, ktorý chcete zaradiť 
do Miestnosti 1.
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Zobrazí sa zoznam všetkých výrobkov nachádzajúcich 
sa v Dome. Typ výrobku je na displeji vypísaný v druhom 
riadku. Jednotlivé výrobky je možné identifi kovať krátkym 
stisnutím tlačidla .

Výrobok, ktorý chcete zaradiť do Miestnosti 1, si označíte 
pomocou navigačných tlačidiel .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

Dom

5  Na displeji sa zobrazí zvolený výrobok.

Ak chcete do Miestnosti 1 zaradiť ďalšie výrobky, stisnite 
tlačidlo  "Viac". Vrátite sa tak k zoznamu uvedenému v 
bode 4. Postup podľa bodov 4-5 opakujte dovtedy, kým do 
Miestnosti 1 nezaradíte všetky požadované výrobky.
Pokračujte stisnutím tlačidla  "Pokračovať".

6  Na displeji sa zobrazí zoznam možností. 

Položku "Uložiť miestnosť" si označíte pomocou navigač-
ných tlačidiel .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  (Ak chcete svoju predošlú voľbu zrušiť, označte niektorú z 
ostatných možností).

7  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že bola vytvorená 
nová Miestnosť.

8  Text na displeji sa vás opýta, či chcete, aby sa zostávajúce 
výrobky automaticky zaradili do ďalšej Miestnosti.

 a)  Ak si želáte zostávajúce výrobky uložiť do Miestnosti 2, 
stlačte  "Áno".

 b)  Ak si želáte automaticky sa vrátiť k zoznamu podľa bodu 
3, stlačte  "Nie".

9  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že bola vytvorená 
nová miestnosť.

  Poznámka: Po zaradení do niekto-
rej z Miestností sa výrobky vždy 
automaticky prečíslujú. Miestnosť 1 Miestnosť 2

Viac

Č. 1

P1 P2

DOM   
OKNO

VÝROBOK Z

Pokračovať

Dom   

OKNO
DOM   

POKRAČOVAŤ

INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

Vytvorenie Miestnosti
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Vstup Späť

Vstup Späť

Vstup Späť

P1 P2

Miestnosť 1
Miestnosť 2
Miestnosť 3

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Miestnosti 
upravené

Okno
Vonkajšia roleta

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Miestnosť 1
Miestnosť 2
Miestnosť 3

Nastavenia pre dom Miestnosť Upraviť

P1 P2

P1 P2

Miestnosť 1 

PRESUNÚŤ Z

MIESTNOSŤ 1

OKNO

UMIESTNIŤ DO

INFORMÁCIE

  Vlastnosti (obsah) Miestností, ktoré ste vytvorili, môžete 
dodatočne upravovať, t.j. jeden alebo niekoľko výrobkov 
môžete premiestňovať z jednej miestnosti do inej.

  Príklad ilustruje spôsob, akým je možné motor okna Č.1 
premiestniť z Miestnosti 1 do Miestnosti 2.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Na displeji sa zobrazí zoznam vytvorených miestností.

Miestnosť, z ktorej chcete výrobok premiestniť do inej 
miestnosti, si vyhľadáte a označíte pomocou navigačných 
tlačidiel .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Na displeji sa zobrazí zoznam typov výrobkov nachádzajú-
cich sa v Miestnosti, z ktorej chcete daný výrobok presunúť 
do inej Miestnosti.

Položku "Okno" si označíte pomocou navigačných tlačidiel .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

Úprava obsahu Miestnosti

5  Na displeji sa zobrazí zoznam jednotlivých výrobkov patria-
cich k príslušnému typu výrobku.

Výrobok, ktorý chcete premiestniť, si vyhľadáte a označíte 
pomocou navigačných tlačidiel . Jednotlivé výrobky je 
možné identifi kovať krátkym stisnutím tlačidla .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

6  Na displeji sa zobrazí zoznam Miestností, do ktorých je 
daný výrobok možné umiestniť.

Miestnosť, do ktorej chcete výrobok umiestniť, si vyhľadá-
te a označíte pomocou navigačných tlačidiel .
Nové umiestnenie výrobku potvrdíte stlačením tlačidla

 "Vstup".

7  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že bol zmenený 
obsah niekoľkých miestností.

  Poznámka: Po zaradení do novej Miestnosti sa výrobky 
vždy automaticky prečíslujú.
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V Miestnosti 1
vytvorená
Skupina 1

Vstup Späť

P1 P2

Č. 1
Č. 2
Č. 3
Č.4

Viac Uložiť

P1 P2

Pridať do Skupiny 
ďalšie alebo

uložiť Skupinu

Vytvorenie Skupiny

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Miestnosť 1
Miestnosť 2
Miestnosť 3

Nastavenia pre Dom Skupina Vytvoriť

Vstup Späť

P1 P2

Okno
Vonkajšia roleta
Žalúzia

Miestnosť 1 

VÝROBOK Z

MIESTNOSŤ 1

OKNO

INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

  Ak si chcete zjednodušiť ovládanie výrobkov toho istého 
typu a niektoré z nich ovládať simultánne, môže si z týchto 
výrobkov vytvoriť Skupinu.

  Príklad ilustruje situáciu s Miestnosťou 
obsahujúcou štyri okná, z ktorých  kaž-
dé má svoj vlastný ovládač. Popísaný 
je spôsob vytvorenia Skupiny 1, ktorú 
budú tvoriť motory okien Č. 3 a Č. 4. 
Príklad vychádza z predpokladu, že 
Miestnosť 1 už bola vytvorená pred-
tým.

  Poznámka: Niekoľko skupín s názvom "Všetky", z ktorých 
každá obsahuje všetky výrobky určitého typu nachádzajú-
ce sa v príslušnej miestnosti (v tomto prípade Miestnosti 
1), sa automaticky vytvorilo pri vytváraní Miestnosti 1.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Na displeji sa zobrazí zoznam vytvorených Miestností.

Miestnosť, v ktorej chcete vytvoriť Skupinu 1, si vyhľadáte 
a označíte pomocou navigačných tlačidiel .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Na displeji sa zobrazí zoznam typov výrobkov nachádza-
júcich sa v Miestnosti 1.

"Okno" si označíte pomocou navigačných tlačidiel .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

 2 1

 3

 4Miestnosť 1

5  Na displeji sa zobrazí zoznam jednotlivých výrobkov patri-
acich k príslušnému typu výrobku.

Výrobok, ktorý chcete zahrnúť do Skupiny 1, si vyhľadáte 
a označíte pomocou navigačných tlačidiel . Jednotlivé 
výrobky je možné identifi kovať krátkym stisnutím tlačidla .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

6  Text na displeji sa vás opýta, či chcete do Skupiny 1 
presunúť aj ďalšie výrobky.

Ak chcete do Skupiny 1 presunúť ďalšie výrobky, stisnite 
tlačidlo  "Viac". Vrátite sa tak k zoznamu uvedenému 
v bode 5. Postup podľa bodov 5-6 opakujte dovtedy, kým 
do Skupiny 1 nepresuniete všetky požadované výrobky.

Skupinu 1 vytvoríte stisnutím tlačidla  "Uložiť".

7  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že v Miestnosti 1 
bola vytvorená Skupina 1.

  Poznámka: Pri obsluhe Skupín výrobkov môže dôjsť k 
spomalenému výkonu príkazov. Ak si želáte, aby určitý 
výrobok reagoval na príkazy okamžite, musíte tento 
výrobok obsluhovať samostatne.

 2 1

 3

 4Miestnosť 1

Skupina 1
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Uložené

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Miestnosť 1
Miestnosť 2
Miestnosť 3

Nastavenia pre Dom Premenovať

Vstup Späť

P1 P2

Miestnosť
Zóna
Skupina
Výrobok

Miestnosť 1
ABCDEFGHI

Vstup Späť

P1 P2

K
GHI JKLMNO

Vstup Späť

P1 P2

OBLASŤ

Miestnosť 1 

KUCHYŇA
CDEFGHI JK

Uložiť

PREMENOVAŤ

PREMENOVAŤ

PREMENOVAŤ

PREMENOVAŤ

INFORMÁCIE

Pomenovávanie 

  Názvy ako Dom, Miestnosť, Zóna, Skupina a názvy výrob-
kov a Programov, ktoré sa zobrazujú na displeji, si môžete 
ľubovoľne zmeniť na osobnejšie názvy. 

  Spôsob zmeny Miestnosti 1 na Kuchyňu ilustruje nasledov-
ný príklad.

  Poznámka: Ak použijete funkciu Premenovať, výrobky sa 
už nebudú môcť automaticky prečíslovávať.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Na displeji sa vypíše zoznam Domov, Miestností, Zón, 
Skupín, výrobkov a Programov.

Položku "Miestnosť" si vyhľadáte a označíte pomocou 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Na displeji sa vypíše zoznam názvov, ktoré boli jednotlivým 
Miestnostiam pridelené automaticky. 

Položku "Miestnosť 1" si vyhľadáte a označíte pomocou 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5  Na displeji sa zobrazí zoznam prípustných znakov (abeceda) 
doplnený o funkcie uložiť , vymazať  a medzerník  .

6  Pomocou zobrazeného zoznamu znakov zadajte nový názov. 

Požadovaný znak si zakaždým vyhľadáte a označíte pomo-
cou navigačných tlačidiel  . 
Každý zadaný znak musíte potvrdiť stlačením tlačidla  
"Vstup".

7  Nový názov uložíte po zadaní posledného znaku voľbou 
tlačidla  zobrazeného pri zozname znakov.
Stisnite tlačidlo  "Vstup".

8  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že nový názov bol 
uložený.
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Vstup Späť

Nastaviť polohu
Uložiť polohu

P1 P2

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Nastav. programu Záznam
Č. 1
Č. 2
Č. 3

Auto program

Vstup

Č. 1
Č. 2
Č. 3

Späť

Dom 

OKNO
DOM

OKNO
DOM

P1 P2

P1 P2

POLOHA

Zvoliť Späť

Programy

  Program obsahuje príkazy, prostredníctvom ktorých sa vo 
vopred stanovených časoch vykonáva obsluha výrobkov. 
Môžete si napríklad zaznamenať "raňajší program", ktorý 
bude vyťahovať vonkajšie rolety na spálňových oknách, 
otvárať okná a zapínať zabudované osvetlenie, a to v 
pracovných dňoch ráno medzi 7.00 a 7.30 h, od októbra do 
apríla.

  Existujú dva rôzne spôsoby, akými si môžete zaznamenať 
program. Spôsob, pre ktorý sa rozhodnete, závisí od toho, 
ako chcete tento program aktivovať:  

 •  Automaticky aktivovaný program
Program, ktorý sa bude aktivovať vo vopred nastavenom 
čase bez použitia diaľkového ovládača; pozri strany 31 
až 35.

 •  Manuálne aktivovaný program
Program, ktorý bude možné pomocou diaľkového ovláda-
ča aktivovať kedykoľvek; pozri strany 36 až 41.

 Automaticky aktivovaný program
  Automaticky aktivovaný program obsahuje obslužné 

príkazy pre jeden alebo viacero výrobkov. Tieto príka-
zy sa aktivujú automaticky v deň spustenia programu 
(dátum spustenia programu) a program zostáva spustený 
(aktívny) až do dňa ukončenia programu (dátum ukončenia 
programu).

  Nasledovný príklad ilustruje spôsob naprogramovania 
okna Č. 1 tak, aby sa po celých 12 mesiacov otváralo každý 
pondelok o 18.30 h a opäť zatvorilo o 22.00 h.

1 Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách

3  Lokalizujte okno.

Výrobok si zvolíte stlačením tlačidla  ”Zvoliť".

4  Na displeji sa zobrazí zvolený výrobok. Príslušný výrobok 
je možné identifi kovať krátkym stisnutím tlačidla  .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5  Položku "Nastaviť polohu" si označíte pomocou navigač-
ných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".
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P1 P2

Zvoliť Späť

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

P1 P2

Vstup Upraviť

Pondelok

P1 P2

Vstup Späť

Uložiť program
Pridať funkcie

P1 P2

Vstup Upraviť

Vstup Späť

Uložiť program
Pridať funkcie

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Otvorené na 100%

Vstup Späť

Nastaviť polohu
Uložiť polohu

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

0 0:30

Vstup Späť

P1 P2

18:30

6  Polohu otvorenia okna si nastavíte pomocou navigač-
ných tlačidiel  . Poloha 100 % zodpovedá úplnému 
otvoreniu okna.
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

7  Položku "Uložiť polohu" si označíte pomocou navigač-
ných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

8  Čas, kedy sa má okno otvárať, si nastavíte pomocou 
navigačných tlačidiel  . Najskôr nastavte minútu.
Stlačením tlačidla  "Vstup" prejdete k nastaveniu 
hodiny.

9  Požadovanú hodinu otvárania okna si nastavíte pomo-
cou navigačných tlačidiel  .
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

10  Deň v týždni, kedy sa má okno otvárať, si nastavíte 
pomocou navigačných tlačidiel  .
Stisnite tlačidlo  "Zvoliť".

NASTAVIŤ POLOHU

POLOHA

NASTAVIŤ ČAS

NASTAVIŤ ČAS

NASTAVIŤ DEŇ

ULOŽIŤ

NASTAVIŤ DEŇ

DOM
OKNO

ULOŽIŤ

Č. 1

Programy

11  Na displeji sa zobrazí názov zvoleného dňa v týždni.

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".
Ak robíte zmeny alebo doplňujete a želáte si vrátiť sa k 
položke 10, stlačte  "Upraviť".

12  Text na displeji sa vás opýta, či chcete pridať ďalšie 
funkcie alebo uložiť program.

Pomocou navigačných tlačidiel  si označte možnosť 
"Pridať funkcie"; potom si môžete nastaviť ešte polohu 
zatvorenia okna a deň a čas zatvárania.
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

13  Na displeji sa vypíše výrobok, ktorý ste nastavovali 
naposledy.

Pokračujte stisnutím tlačidla  "Vstup".
Zopakujte body postupu 5 až 11 (v tomto prípade sa 
budú vzťahovať iba na nastavenie zatvárania okna).

14   Text na displeji sa vás opýta, či chcete pridať ďalšie 
funkcie alebo chcete program uložiť.

a)  Ak chcete do programu pridať ďalšie obslužné príkazy 
pre okno alebo iné výrobky, pomocou navigačných 
tlačidiel  si označte položku "Pridať funkcie".
Stlačením tlačidla  "Vstup" sa vrátite ku kroku 12.

 b)  Ak chcete program uložiť v stave, v akom práve je, 
pomocou navigačných tlačidiel  si označte položku 
"Uložiť program".
Program potom uložíte stisnutím tlačidla  "Vstup".
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Vstup Späť

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Vstup Upraviť

Dátum spustenia
01.01.2008

Uložiť 
Auto program 1

ABC DEFGHI

Zapnúť
Vypnúť

P1 P2

Vstup Upraviť

Dátum ukončenia
31.12.2008

P1 P2

Auto program 1 
zapnutý od 

01.01.2008 do 
31.12.2008

PREMENOVAŤ

AUTO PROGRAM 1

NASTAV. DÁTUM

INFORMÁCIE

NASTAV. DÁTUM

Programy

15   Text na displeji vám automaticky navrhne názov "Auto 
program 1".

Stisnite tlačidlo  "Vstup" tento názov uložíte.
Ak tento názov chcete zmeniť, postupujte podľa poky-
nov v časti Pomenovávanie.

16  Text na displeji sa vás opýta, či chcete program zapnúť 
alebo ho ponechať vypnutý.

Položku "Zapnúť" označíte pomocou navigačných 
tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  Ak chcete program zapnúť, nastavte čas jeho spus-
tenia a ukončenia.

 Čas spustenia:

17   Čas spustenia si zvolíte po stlačení tlačidla  "Upraviť".
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

 Čas ukončenia:

18  Čas ukončenia si zvolíte po stlačení tlačidla  "Upraviť".
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

19  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že Auto program 1 
je pre zvolený časový úsek zapnutý.

  Pod položkou ponuky Nastavenie programu zvoľte "Zo-
znam" – displej vypíše úplný zoznam všetkých zazname-
naných programov, ktoré je možné aktivovať automaticky. 
Tento zoznam obsahuje aj zapnuté aj vypnuté programy. 
Zapnuté programy sú označené značkou (zaškrtnuté) a 
programy, ktoré sú momentálne vypnuté, môžete v ľubo-
voľnom čase opäť zapnúť.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Záznam Program P1/P2

Zvoliť

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Späť

Vstup Späť

P1 P2

Vstup Späť

Nastaviť polohu
Uložiť polohu

P1 P2

Otvorené na 100%

Späť

Nastaviť polohu
Uložiť polohu

P1 P2

Vstup Späť

Nastaviť posun
Nastaviť čas

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

00 h 00 min

Vstup Späť

P1 P2

Nastav. programu

Vstup

00 h 00 min

Vstup

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Späť

Dom 

OKNO
DOM

OKNO
DOM

POLOHA

NASTAVIŤ POLOHU

POLOHA

ČAS

NASTAVIŤ POSUN

NASTAVIŤ POSUN

Programy

   Manuálne aktivovaný program P1/P2 

  Manuálne aktivovaný program obsahuje obslužné príkazy 
pre jeden alebo viacero výrobkov. Tieto príkazy sa aktivujú 
jedným stisnutím programového tlačidla P1 alebo P2. 
Môžete si zaznamenať až osem programov, pre každé z 
programových tlačidiel (P1, P2) štyri. Programy je možné 
nastaviť tak, aby sa ich príkazy vykonávali s určitým časo-
vým posunom, t.j. po určitom časovom intervale, alebo vo 
vopred určenom čase.

  Nasledovný príklad ilustruje spôsob naprogramovania 
okna Č. 1 tak, aby sa otvorilo ihneď a potom opäť zatvorilo 
presne po 1 hodine a 30 minútach (časový posun) jedným 
stlačením tlačidla P1.

1 Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Lokalizujte okno.
Výrobok si zvolíte stlačením tlačidla  ”Zvoliť".

4  Na displeji sa zobrazí zvolený výrobok. Príslušný výrobok 
je možné identifi kovať krátkym stisnutím tlačidla  .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5  Položku "Nastaviť polohu" si označíte pomocou navigač-
ných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  
  6  Polohu otvorenia okna si nastavíte pomocou navigač-

ných tlačidiel  . Poloha 100 % zodpovedá úplnému 
otvoreniu okna.
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  7  Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  8  Na displeji sa zobrazia dve možnosti nastavenia času.

Jedným z navigačných tlačidiel  si označte voľbu 
"Nastaviť posun", t.j. dĺžku času, ktorý má uplynúť do 
aktivovania výrobku.
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  9  Požadovanú hodnotu časového posunu si nastavíte 
pomocou navigačných tlačidiel  . Najskôr si nastavte 
minúty. Ak si želáte, aby sa okno otvorilo okamžite, 
nastavte 0 minút. 
Stlačením tlačidla  "Vstup" prejdete k nastaveniu 
hodiny. 

10  Požadovanú hodinu si nastavíte pomocou navigačných 
tlačidiel  .
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".
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Č. 1

P1 P2

Vstup Upraviť

Vstup Späť

P1 P2

Vstup Späť

Uložiť program
Pridať funkcie

P1 P2

Uložiť
Program 1

 ABC DEFGHI

Vstup Späť

P1 P2

Vstup Späť

Nastaviť polohu
Uložiť polohu

P1 P2

Otvorené na 0 %

Vstup Späť

Nastaviť posun
Nastaviť čas

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Program 1
uložený

pod P1/P2

Vstup Späť

P1 P2

00 h 30 min

01 h 30 min

Vstup Späť

Uložiť program
Pridať funkcie

P1 P2

OKNO
DOM

ULOŽIŤ

POLOHA

NASTAVIŤ POLOHU

ČAS

NASTAVIŤ POSUN

ULOŽIŤ

PREMENOVAŤ

INFORMÁCIE

NASTAVIŤ POSUN

Programy 

11  Text na displeji sa vás opýta, či chcete pridať ďalšie 
funkcie alebo uložiť program.

Pomocou navigačných tlačidiel  si označte možnosť 
"Pridať funkcie"; potom si môžete nastaviť ešte polohu 
zatvorenia okna a čas, kedy sa má okno zatvoriť. 
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

12  Na displeji sa vypíše výrobok, ktorý ste nastavovali 
naposledy.

Pokračujte stisnutím tlačidla  "Vstup".

13  Položku "Nastaviť polohu" si označíte pomocou navigač-
ných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

14  Polohu zatvorenia okna si nastavíte pomocou navi-
gačných tlačidiel  . Poloha 0 % zodpovedá úplnému 
zatvoreniu okna.
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

15  Na displeji sa zobrazia dve možnosti nastavenia času.

Jedným z navigačných tlačidiel  si označte voľbu 
"Nastaviť posun", t.j. dĺžku času, ktorý má uplynúť do 
aktivovania výrobku.
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

16  Požadovanú hodnotu časového intervalu ("časového 
posunu") si nastavíte pomocou navigačných tlačidiel . 
Najskôr si nastavte minúty.
Stlačením tlačidla  "Vstup" prejdete k nastaveniu 
hodiny.

17  Požadovanú hodinu si nastavíte pomocou navigačných 
tlačidiel  .
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

18  Text na displeji sa vás opýta, či chcete pridať ďalšie 
funkcie alebo chcete program uložiť. 

a)  Ak chcete do programu pridať ďalšie obslužné príkazy 
pre okno alebo iné výrobky , pomocou navigačných 
tlačidiel  si označte položku "Pridať funkcie".
Stlačením tlačidla  "Vstup" sa vrátite ku kroku 12.

 b)  Ak chcete program uložiť v stave, v akom práve je, 
pomocou navigačných tlačidiel  si označte položku 
"Uložiť program".
Program potom uložíte stisnutím tlačidla  "Vstup".

19  Text na displeji vám automaticky navrhne názov "Pro-
gram 1".

Názov potom uložíte stisnutím tlačidla  "Vstup". 
Ak tento názov chcete zmeniť, postupujte podľa poky-
nov v časti Pomenovávanie.

20  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že Program 1 bol 
uložený.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Štart Späť

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

P1 P2

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Stop Späť

Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

P1 P2

Dom 

PROGRAM P1

Dom 

PROGRAM P1

Programy

   Aktivovanie programu P1/P2

  Ktorýkoľvek z programov uložených pod programové 
tlačidlo P1 resp. P2 môžete aktivovať jedným stisnutím 
programového tlačidla P1 alebo P2. Rozličné funkcie 
diaľkového ovládača môžete aj naďalej ľubovoľne využívať 
bez ohľadu na to, či bol alebo nebol aktivovaný jeden alebo 
viacero programov.

  Nasledovný príklad je ilustráciou situácie, keď boli pre 
programové tlačidlo P1 zaznamenané štyri programy. 
Príklad popisuje spôsob aktivovania Programu 3 uloženého 
pod programové tlačidlo P1.

1  Program 3 aktivujete trojnásobným stisnutím tlačidla P1  .

  Poznámka: Maximálny časový interval medzi dvoma 
stisnutiami tlačidla: 2 sekundy. Pokiaľ tento časový limit ne-
dodržíte, bude sa aktivovať ktorýkoľvek program, ktorý je v 
danom okamihu práve označený (zvýraznený na displeji).

2  Na displeji sa označí (zvýrazní) názov Program 3 a prísluš-
ný program sa automaticky spustí.

    Prerušenie programu P1/P2

  Ikona  indikuje, že bol aktivovaný niektorý z programov. 
Aktívny (práve prebiehajúci) program je možné deaktivo-
vať (prerušiť) nasledovným spôsobom:

1  Aktuálne prebiehajúci program nájdete stisnutím tlačidla 
P1  alebo P2  .

2  Aktívny program je na displeji zaškrtnutý. 

Pomocou navigačných tlačidiel  si aktívny program 
nalistujete a označíte.
Program potom prerušíte stisnutím tlačidla  "Stop".
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NASTAVIŤ ČAS

Vstup Späť

P1 P2

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1

Vstup Späť

Zapnuté
Vypnuté

P2

P1 P2

Ponuka

Stlačte Ponuka 
a potom Nájsť

Nájsť

P1 P2

Osobné nastavenia Blokovanie tlačidiel
Osobné nastavenia Dátum a čas

Nastaviť čas
Nastaviť formát

Vstup

Späť

Čas
Dátum

11:0 0

11:0 0

Vstup

DÁTUM A ČAS

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Dom 

P1 P2

ČAS

P1 P2

NASTAVIŤ ČAS

Vstup Späť

P1 P2

Dom 

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

BLOKOVANIE TLAČIDIEL

Blokovanie tlačidiel

  Tlačidlá diaľkového ovládača je možné zablokovať tak, že 
bez ich odblokovania nie je možné ovládač použiť. Tlačidlo 
"stop" je však možné použiť kedykoľvek.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Položku "Zapnúť" označíte pomocou navigačných tlačidiel .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".
Blokovanie tlačidiel sa aktivuje okamžite.

 Použitie tlačidiel v prípade, že tlačidlá sú blokované:

  Na displeji sa zobrazuje informácia o blokovaní tlačidiel a 
výzva na stisnutie príslušných tlačidiel (viď obrázok).

Stisnite tlačidlo  "Ponuka". Stisnite tlačidlo  "Nájsť".
Tlačidlá sú dočasne odblokované.
Tlačidlá sa opäť automaticky zablokujú 10 sekúnd po ich 
použití. 

  Poznámka: Blokovanie tlačidiel sa deaktivuje podobným 
spôsobom, avšak v kroku 3 si vyberiete voľbu "Vypnúť".

Dátum a čas

  Dátum a čas je potrebné nastaviť manuálne hneď pri pr-
vom použití diaľkového ovládača.  Formát dátumu a času 
si môžete zvoliť a nastaviť v kroku 4 príkazom "Nastaviť 
formát".

  Spôsob nastavenia času ilustruje nasledovný príklad. 
Dátum sa nastavuje podobným spôsobom, avšak v kroku 3 
si vyberiete voľbu "Dátum".

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Položku "Čas" si označíte pomocou jedného z navigačných 
tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Pomocou jedného z navigačných tlačidiel  si označte 
príkaz "Nastaviť čas".
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5  Pomocou navigačných tlačidiel  si nastavíte minúty.
Stlačením tlačidla  "Vstup" prejdete k nastaveniu 
hodiny.

6  Pomocou navigačných tlačidiel  si nastavíte hodinu.
Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  Poznámka: Keď diaľkový ovládač prejde do režimu spán-
ku, na displeji sa začne automaticky zobrazovať aktuálny 
dátum a čas. Pozri čas Displej.
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Vstup Späť

Zapnuté
Vypnuté

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Osobné nastavenia Displej

Vstup Späť

Svetlo displeja
Režim spánku

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Vstup Späť

Zapnuté
Vypnuté

P1 P2

Vstup Späť

Svetlo displeja
Režim spánku

P1 P2

Osobné nastavenia Displej

15:43   05.05.2006

DISPLEJ

Dom 

SVETLO DISPLEJA

DISPLEJ

Dom 

REŽIM SPÁNKU

Displej

   Podsvietenie displeja

   Pri štandardných nastaveniach sa podsvietenie displeja 
zapína vtedy, keď sa aktivuje "klávesnica" (teda tlačid-
lá ovládača) a vypína sa opäť po 10 sekundách.  Ak si 
podsvietenie displeja neželáte, môžete túto funkciu celkom 
vypnúť.

  Spôsob, akým sa vypína podsvietenie displeja, ozrejmuje 
nasledovný príklad.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Položku "Svetlo displeja" si označíte pomocou jedného z 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Položku "Vypnuté" si označíte pomocou jedného z navigač-
ných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  Poznámka: Podsvietenie displeja si môžete opäť zapnúť 
podobným spôsobom, avšak v kroku 4 si vyberiete voľbu 
"Zapnuté".

   Režim spánku
  Životnosť batérií môžete predĺžiť nastavením diaľkového 

ovládača tak, že po určitom čase nečinnosti automaticky 
prejde do režimu spánku. Ak je ovládač nastavený na 
prechod do režimu spánku, podsvietenie displeja sa vypne 
jednu minútu od okamihu posledného stisnutia niektorého 
z tlačidiel.  Zobrazuje sa dátum a čas.

  Ak je diaľkový ovládač v režime spánku, musíte ho pred 
použitím aktivovať stisnutím ktoréhokoľvek z tlačidiel.  
Tlačidlo "stop" však môžete použiť kedykoľvek.

  Spôsob nastavenia diaľkového ovládača na automatický 
prechod do režimu ilustruje nasledovný príklad.

1 Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Položku "Režim spánku" si označíte pomocou jedného z 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Voľbu "Zapnuté" si označíte (zvýrazníte) pomocou jedného 
z navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5  Pokým je diaľkový ovládač v režime spánku, na displeji sa 
zobrazuje aktuálny dátum a čas.

  Poznámka: Pokiaľ si neželáte, aby diaľkový ovládač 
automaticky prechádzal do režimu spánku, zvoľte v 
kroku 4 možnosť "Vypnuté".
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

P1 P2

Vstup Späť

Miestnosť 1
Miestnosť 2
Miestnosť 3

P1 P2

Vstup Späť

Okno
Vonkajšia roleta
Markíza
Žalúzia

Zmena poradiaNastavenia pre Dom Výrobok

Poradie zmenené

P1 P2

Vstup Späť

Č. 1
Č. 2
Č. 3

P1 P2

Vstup Späť

Č. 1
Č. 3
Č. 2

P1 P2

Uložiť Viac

Uložiť nové poradie 
alebo preskupiť 
ďalšie výrobky

ZMENA PORADIA

ZMENA PORADIA

Miestnosť 1

ZMENA PORADIA

ZMENA PORADIA

ZMENA PORADIA

INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

  Výrobky, s ktorými manipulujete najčastejšie, je výhodné 
umiestniť si v zozname diaľkového ovládača na čelných 
miestach.  Môžete to urobiť zmenou poradia, v akom sa 
na displeji budú zobrazovať jednotlivé výrobky, skupiny, 
miestnosti a/alebo zóny. 

  Ilustračný príklad uvádza situáciu s troma miestnosťami.  
Príklad popisuje postup zmeny poradia vonkajších roliet v 
Miestnosti 2.

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Listujte v ponukách:

3  Na displeji sa vypíše zoznam miestností, v ktorých sa 
nachádzajú príslušné výrobky.
Miestnosť, v ktorej si želáte zmeniť poradie zobrazovania 
jednotlivých výrobkov, si "nalistujete" a označíte pomocou 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Na displeji sa zobrazí zoznam typov výrobkov, nachádzajú-
cich sa v Miestnosti 2. 

Typ výrobku, u ktorého si želáte zmeniť poradie zobrazo-
vania, nalistujete pomocou navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

Zmena poradia

5  Na displeji sa vypíše zoznam jednotlivých výrobkov pat-
riacich k zvolenému typu výrobku. Jednotlivé výrobky je 
možné identifi kovať krátkym stisnutím tlačidla  .

Požadovaný výrobok si nalistujete a označíte pomocou 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

6  Na displeji sa stále zobrazuje zoznam jednotlivých výrob-
kov patriacich k zvolenému typu výrobku. 

Zvolený výrobok v zozname presuniete pomocou jedného z 
navigačných tlačidiel  .
Zmenené poradie potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

7  Text na displeji sa vás opýta, či si ešte želáte zmeniť pora-
die ďalších výrobkov alebo či sa majú uložiť zmeny, ktoré 
ste vykonali doposiaľ. 

Ak ešte chcete zmeniť poradie ďalších výrobkov, stisnite 
tlačidlo  "Viac". Softvér vás vráti k zoznamu v kroku 5. 
Opakujte kroky 5 až 7, až pokým si nenastavíte požadované 
poradie všetkých výrobkov. 

Zmenené poradie výrobkov potvrdíte stlačením tlačidla  
"Uložiť".

8  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že poradie výrob-
kov bolo zmenené.

  Poznámka: Po preskupení poradia výrobkov sa výrobky 
vždy automaticky prečíslujú.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Vstup Späť

Vstup Späť

Zvoliť / Zmeniť
Vymazať

Uložiť Späť

Potvrďte kód
1  2  3  4

P1 P2

P1 P2

P1 P2

P1 P2

Osobné nastavenia Prístupový kód

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Áno Nie

P1 P2

Vymazať všetky
Skupiny/Miestnosti/

Zóny/Programy/
Názvy

Nastavenia pre dom

Vstup Späť

P1 P2

Skupina
Zmena poradia
Premenovať
Vymazať

Dom

PRÍSTUPOVÝ KÓD

Zadajte kód
1  * * *

Miestnosť 1

NASTAVENIA PRE DOM

VYMAZAŤ

PRÍSTUPOVÝ KÓD

PRÍSTUPOVÝ KÓD

Prístupový kód

  Ak si chcete nastavenia v Ponuke chrániť pred neželaným 
zásahom, môžete si v ovládači nastaviť svoj osobný prí-
stupový kód. Takýto prístupový kód pozostáva zo štyroch 
číslic od 0 do 9. 

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Pomocou jedného z navigačných tlačidiel  si označíte 
položku "Zvoliť/Zmeniť".
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Prvú číslicu kódu si nastavíte pomocou navigačných tlači-
diel  . 
Stlačením tlačidla  "Vstup" prejdete k nastaveniu ďalšej 
číslice.
Po nastavení poslednej číslice stisnite tlačidlo  "Vstup".

5  Prístupový kód potvrdíte a uložíte stisnutím tlačidla  
"Uložiť".

  Odteraz zakaždým, keď budete chcieť vstúpiť do Ponuky 
ovládača, musíte najskôr zadať tento prístupový kód.

  Poznámka: Prístupový kód môžete opäť zrušiť podobným 
spôsobom, avšak v kroku 3 si vyberiete voľbu "Vymazať".

Vymazanie nastavení diaľkového ovládača

  Keď sa rozhodnete použiť príkaz na vymazanie nastavení 
diaľkového ovládača, vymažú sa jedným krokom všetky 
nastavenia miestností, skupín, zón a programov i všetky 
vaše osobné názvy. Všetky výrobky však zostanú i naďalej 
k diaľkovému ovládaču prihlásené (zaregistrované). 

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Zvoľte podponuku:

3  Na displeji sa zobrazí zoznam položiek/príkazov tejto 
podponuky. 

Príkaz "Vymazať" si nalistujete a označíte pomocou jedné-
ho z navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Text na displeji sa vás opýta, či si želáte vymazať všetky 
Skupiny, Miestnosti, Zóny, Programy a osobné názvy (ak 
ste si také prípadne vytvorili).

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Áno".
Stlačením tlačidla  "Nie" sa vrátite ku kroku 3.

 Nastavenia diaľkového ovládača sú vymazané.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

Registrácia výrobku
Kopírovať systém
Bezpečnostný kľúč
Konfi gurácia

Nový výrobok 
zaregistrovaný

Ponuka

Č. 1
Vonkajšia roleta

Nájsť

P1 P2

Vstup

P1 P2

Vstup Späť

P1 P2

NOVÉ VÝROBKY

Miestnosť
upravená

Nastavenia systému

Č. 1 nový

Miestnosť 1
Miestnosť 2
Nová miestnosť

Dom

NASTAVENIA SYSTÉMU

AUTOMAT. NASTAVENIE

INFORMÁCIE

Dom

UMIESTNIŤ DO

INFORMÁCIE

VONKAJŠIA ROLETA

Registrácia nových výrobkov

  Po inštalácii nového výrobku je možné tento výrobok 
prihlásiť (zaregistrovať) k diaľkovému ovládaču, ktorý sa 
už používa. Takýmto novým výrobkom môže byť napríklad 
nové strešné okno INTEGRA, roleta, žalúzia a pod. 

  Nasledovný príklad popisuje spôsob prihlasovania (regis-
trácie) novej vonkajšej rolety k diaľkovému ovládaču a jej 
zaradenie do Miestnosti 1.

  Túto registráciu je potrebné vykonať behom 10 minút; 
popis krokov 1 až 8 si preto prečítajte ešte predtým, 
než s registráciou začnete.

1  Zapnite prívod elektrického prúdu do elektrických zaria-
dení inštalovaných na príslušnom okne. Ak bol už prívod 
prúdu zapnutý skôr, vypnite ho a potom opäť zapnite.

2  Na diaľkovom ovládači, ktorý je už  v prevádzke, stisnite 
tlačidlo  "Ponuka".

3  Zvoľte podponuku:

4  Príkaz "Registrácia výrobku" si nalistujete a označíte 
pomocou navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5 Prebieha automatické prihlasovanie (registrácia).

  6  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že nový výrobok 
bol zaregistrovaný.

  Teraz je výrobok potrebné umiestniť.

7a  Pokiaľ ešte neboli vytvorené nijaké miestnosti, daný 
výrobok sa automaticky umiestni ako položka Domu. 
Je možné začať s bežnou obsluhou.

7b  Ak už miestnosti vytvorené boli, daný výrobok je potreb-
né umiestniť do príslušnej miestnosti.
Na displeji sa zobrazí zoznam nových výrobkov. V prípa-
de, že sa inštalovalo niekoľko nových výrobkov, je možné 
jednotlivé výrobky identifi kovať krátkym stisnutím 
tlačidla  .

Výrobok, ktorý chcete umiestniť, si označíte pomocou 
navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  8  Na displeji sa zobrazí zoznam vytvorených miestností. 

Miestnosť, do ktorej chcete výrobok umiestniť, si "nalis-
tujete" a označíte pomocou navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  9  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že obsah danej 
miestnosti bol zmenený.
Je možné začať s bežnou obsluhou.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

P1 P2

A B

Nastavenia systému

Enter

Dansk
Slovensky
Français
Deutsch

P1 P2

Prihlásiť Info

2 2

Vstup Späť

Registrácia výrobku
Kopírovať systém
Bezpečnostný kľúč
Konfi gurácia

Zapnite prívod el. 
prúdu do zariadenia 
a do 10 minút stisnite 

tlačidlo Prihlásiť

B

Dom

NASTAVENIA SYSTÉMU

LANGUAGE

AUTOMAT. NASTAVENIE

Kopírovanie do diaľkového ovládača, ktorý ešte nie je v prevádzke

  Ak máte k dispozícii aj ďalšie dvojcestné diaľkové ovládače 
VELUX (označené symbolom 2  ) prípadne iné typy dvoj-
cestných ovládacích jednotiek io-homecontrol®, môžete 
si nastavenia z jedného diaľkového ovládača kopírovať do 
iného diaľkového ovládača.

  Nasledujúci príklad ilustruje postup kopírovania nastavení 
z diaľkového ovládača VELUX A do diaľkového ovládača 
VELUX B, ktorý sa zatiaľ ešte nepoužíval. 

  Poznámka: Keď kopírujete informácie z diaľkového 
ovládača VELUX do iného typu ovládacej jednotky 
io-homecontrol®, skopírujú sa iba prihlásené výrobky; 
ostatné nastavenia skopírované nebudú.

  Krok 2 je potrebné vykonať behom 2 minút od vykona-
nia kroku 1; popis krokov 1 a 2 si preto prečítajte ešte 
skôr, než s kopírovaním začnete.

 Krok 1: Diaľkový ovládač A

1 Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2 Zvoľte podponuku:

3  Pomocou navigačných tlačidiel  si nalistujete a označíte 
príkaz "Kopírovať systém".
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

 Krok 2 je potrebné dokončiť v priebehu 2 minút.

 Krok 2: Diaľkový ovládač B

4  Do diaľkového ovládača vložte tri
1,5-voltové ceruzkové baterky typu AA
(baterky sú k ovládaču pribalené).
Postupujte podľa nákresu.

5  Zvoľte si jazyk:

Zvolený jazyk označte stlačením tlačidla  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Enter".

6  Automatické prihlásenie (registráciu) každého výrobku 
spustíte stlačením tlačidla  "Prihlásiť". Prosíme, časový 
limit zobrazený na displeji v tomto prípade ignorujte. Na 
vykonanie kroku 2 máte iba dve minúty! 

  Teraz sa na displeji zobrazí informácia o tom, že prebieha 
kopírovanie. 

 Poznámka: Programy nie je možné kopírovať.
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A B

2 2

Ak máte k dispozícii aj ďalšie dvojcestné diaľkové ovládače 
VELUX (označené symbolom 2  ), prípadne iné typy dvoj-
cestných ovládacích jednotiek io-homecontrol®, môžete 
si nastavenia z jedného diaľkového ovládača kopírovať do 
iného diaľkového ovládača. 

Nasledujúci príklad ilustruje postup kopírovania nastavení 
z diaľkového ovládača VELUX A do diaľkového ovládača 
VELUX B, ktorý sa už používa. 

Poznámka: Keď kopírujete informácie z diaľkového 
ovládača VELUX do iného typu ovládacej jednotky io-ho-
mecontrol®, skopírujú sa iba prihlásené výrobky; ostatné 
nastavenia skopírované nebudú.

Kopírovanie sa vykonáva v štyroch krokoch. Keďže je 
dôležité, aby ste tieto kroky vykonali presne v stano-
venom poradí, prečítajte si najskôr pozorne ich popis.

Krok 1: Diaľkové ovládače A a B

Zmeňte bezpečnostný kód v obidvoch diaľkových ovláda-
čoch tak, aby bol kód v oboch ovládačoch rovnaký; pozri 
časť Bezpečnostný kód. 

Krok 2: Diaľkový ovládač A

Zaregistrujte všetky výrobky v diaľkovom ovládači A; 
pozri časť Registrácia nových výrobkov, body 2-7a (alebo 
body 2-9). Všetky výrobky obsluhované prostredníctvom 
diaľkového ovládača B budú potom automaticky prihláse-
né k diaľkovému ovládaču A.

Kopírovanie do diaľkového ovládača, ktorý už je v prevádzke

Krok 3: Diaľkový ovládač B

Resetujte diaľkový ovládač B; pozri časť Resetovanie 
systému, krok 2.

Krok 4: Diaľkové ovládače A a B 

Skopírujte diaľkový ovládač A do ovládača B; pozri časť 
Kopírovanie do diaľkového ovládača, ktorý ešte nie je v 
prevádzke.
Teraz bude možné všetky výrobky nachádzajúce sa v 
systéme obsluhovať oboma diaľkovými ovládačmi.

Poznámka: Programy nie je možné kopírovať.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť 

Nastavenia systému

Nový výrobok 
zaregistrovaný

A B

12

Vstup Späť

P1 P2

Registrácia výrobku
Kopírovať systém
Bezpečnostný kľúč
Konfi gurácia

Dom

NASTAVENIA SYSTÉMU

AUTOMAT. NASTAVENIE

INFORMÁCIE

Registrácia výrobkov z iných typov ovládačov 

  Prostredníctvom tohto diaľkového ovládača môžete ob-
sluhovať aj výrobky zaregistrované v inom type ovládacej 
jednotky VELUX alebo io-homecontrol®, pokiaľ tieto 
výrobky k tomuto diaľkovému ovládaču prihlásite. 

  Nasledujúci príklad ilustruje postup prihlásenia výrobkov 
z jednocestného diaľkového ovládača VELUX B k 
dvojcestnému diaľkovému ovládaču VELUX A, ktorý je 
už v prevádzke (krok 2a). Pokiaľ váš dvojcestný diaľkový 
ovládač VELUX ešte nie je v prevádzke, postupujte podľa 
kroku 2b.

  Kroky 1 a 2 je potrebné vykonať behom 10 minút; 
popis krokov 1 až 6 si preto láskavo prečítajte ešte 
predtým, než začnete.

 Krok 1: Ovládacia jednotka B

1  Stisnutím tlačidla RESET na zadnom kryte  uveďte ovlá-
daciu jednotku do konfi guračného režimu; tlačidlo RESET 
podržte stisnuté pod dobu aspoň 5 sekúnd.

  Poznámka: Ak pracujete s inými typmi ovládacích 
jednotiek io-homecontrol®, pri kroku 1 postupujte podľa 
pokynov uvedených v manuáli príslušného výrobku.

 Krok 2a: Diaľkový ovládač A (v prevádzke)

2  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

3  Zvoľte podponuku:

4  Príkaz "Registrovať výrobok" si "nalistujete" a označíte 
pomocou navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

5 Prebieha automatické prihlasovanie (registrácia).

6  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že nový výrobok 
bol zaregistrovaný.

  Teraz je výrobok (výrobky) potrebné umiestniť. Prosíme, 
postupujte podľa pokynov uvedených v časti Registrácia 
nových výrobkov, bod 7a a ďalej.

 Krok 2b: Diaľkový ovládač A (zatiaľ nepoužívaný)

  Vykonajte kroky 1 – 8 popísané v časti Počiatočné 
nastavenia. Keď v kroku 5 stisnete tlačidlo "Prihlásiť", 
nový diaľkový ovládač automaticky zaregistruje výrobky z 
jednocestného diaľkového ovládača VELUX B.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť 

P1 P2

Nastavenia systému

A B
Vstup Späť

Vyberte výrobok, 
ktorý sa má 
konfi gurovať

Vstup

Č.  3
Vonkajšia roleta

Späť

Výrobok je 
pripravený na 
konfi guráciu

12

Vstup Späť

Registrácia výrobku
Kopírovať systém
Bezpečnostný kľúč
Konfi gurácia

Dom

NASTAVENIA SYSTÉMU

INFORMÁCIE

Dom

INFORMÁCIE

Kopírovanie výrobkov do iných typoch ovládačov

  Jeden alebo i viacero výrobkov prihlásených k vášmu 
diaľkovému ovládaču si môžete skopírovať do iného typu 
ovládacej jednotky VELUX alebo io-homecontrol®. Tento 
iný typ ovládacej jednotky môže potom ovládať ako svoje 
vlastné tak aj skopírované výrobky.

  Nasledujúci príklad ilustruje postup kopírovania vonkajšej 
rolety z dvojcestného diaľkového ovládača VELUX A do 
jednocestného diaľkového ovládača VELUX B. 

  Poznámka: Jednocestný diaľkový ovládač môže ovládať 
iba výrobky toho istého typu (napr. vonkajšie rolety). 

  Kroky 1 a 2 je potrebné vykonať behom 10 minút; 
popis krokov 1 až 8 si preto láskavo prečítajte ešte 
predtým, než začnete.

 Krok 1 Diaľkový ovládač A

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Zvoľte podponuku:

3  Príkaz "Konfi gurovať" si nalistujete a označíte pomocou 
jedného z navigačných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

4  Výrobok, ktorý chcete skopírovať do iného typu ovládacej 
jednotky (B), si zvolíte po stisnutí tlačidla  "Vstup".

5  Lokalizujte predmetný výrobok; postupujte podľa pokynov 
uvedených v časti Lokalizácia a obsluha výrobku.

6  Na displeji sa zobrazí príslušný výrobok.

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

7  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že výrobok je prip-
ravený na kopírovanie do iného typu ovládacej jednotky (B).

 Krok 2: Ovládacia jednotka B

8  Nový výrobok zaregistrujete krátkym (maximálne 5 
sekúnd)  stisnutím tlačidla RESET na zadnej strane ovlá-
dača. Zvolený výrobok je teraz možné ovládať prostredníc-
tvom ovládacej jednotky B. 

  Poznámka: Ak pracujete s inými typmi ovládacích 
jednotiek io-homecontrol®, pri kroku 2 postupujte podľa 
pokynov uvedených v manuáli príslušného výrobku.
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Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Vstup Späť

P1 P2

Zmeniť
Prijať

Áno Nie

Zmeniť bezpeč-
nostný kľúč v inom 
diaľkovom ovládači

Nastavenia systému

A B A B

2 2

Bezpečnostný kľúč
Nastavenia systému Bezpečnostný kľúč

2 2

Ponuka

Č. 1
Okno

Nájsť

Vstup Späť

P1 P2

Zmeniť
Prijať

Dom

BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ

ZMENIŤ

Dom

BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ

Bezpečnostný kľúč

  Každý diaľkový ovládač má svoj bezpečnostný kľúč. Aby 
mohli dva alebo viacero výrobkov spolu navzájom komu-
nikovať, musia mať tieto výrobky rovnaký bezpečnostný 
kľúč. Bezpečnostný kľúč zároveň zabraňuje nežiadúcej 
komunikácii cudzích ovládacích jednotiek s výrobkami 
inštalovanými vo vašom dome. 

  Nasledujúci príklad popisuje spôsob zmeny bezpeč-
nostného kľúča v diaľkovom ovládači A a vo výrobkoch 
prihlásených k ovládaču A (krok 1). Pokiaľ chcete používať 
viacero diaľkových ovládačov, musíte nový bezpečnostný 
kľúč preniesť aj do týchto ďalších ovládačov (krok 2).

 Krok 1: Diaľkový ovládač A

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Príkaz "Zmeniť" si označíte pomocou jedného z navigač-
ných tlačidiel  .
Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".
Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že bezpečnostný 
kľúč bol zmenený.

4  Text na displeji sa vás opýta, či si ešte želáte zmeniť 
bezpečnostné kľúče ďalších diaľkových ovládačov.

Ak ste chceli zmeniť bezpečnostný kľúč iba na tomto 
jednom diaľkovom ovládači, stisnutím tlačidla  "Nie" 
operáciu ukončíte.
Ak chcete zmenu vykonať ešte na ďalších diaľkových 
ovládačoch, stisnite tlačidlo  "Áno".
Pre tieto ďalšie ovládače vykonajte krok 2.

  Krok 2: Diaľkový ovládač B (a ďalšie)

1  Stisnite tlačidlo  "Ponuka".

2  Listujte v ponukách:

3  Príkaz "Prijať" si označíte pomocou jedného z navigačných 
tlačidiel  .

Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla  "Vstup".

  Na displeji sa zobrazí informácia o tom, že bezpečnostný 
kľúč sa prenáša z diaľkového ovládača A do diaľkového 
ovládača B.
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Diaľkový ovládač 
bude resetovaný. 

Pokračovať?
Áno Nie 

INFORMÁCIE

Resetovanie systému

  Krok 2: Diaľkový ovládač

1  Odsuňte krytku schránky batérií (podľa nákresu).

2  Pomocou špicatého predmetu stisnite a na aspoň 5 sekúnd 
podržte stisnuté  tlačidlo na pravej strane diaľkového 
ovládača.

3  Krytku schránky batérií opäť vráťte na pôvodné miesto.

4  Stisnutím tlačidla  "Áno" potvrďte, že si skutočne želáte 
diaľkový ovládač resetovať.

  Systém je teraz resetovaný. Postup obnovy spojenia medzi 
diaľkovým ovládačom a oknom je popísaný v časti Počia-
točné nastavenia.

     Celý systém, t.j. diaľkový ovládač a okno vybavené 
elektrickými zariadeniami, je možné resetovať do pôvod-
ného stavu. Postup obnovy spojenia medzi diaľkovým 
ovládačom a oknom po resetovaní je popísaný v časti 
Počiatočné nastavenia.

     Resetovanie systému sa vykonáva v dvoch krokoch. Je 
dôležité, aby ste vykonali obidva tieto kroky.

   Krok 1: Okno

     Kyvné strešné okná
GGL/GGU INTEGRA alebo GGL a GGU s KMX 100

1a  Okno otvorte ručne.  (Pokiaľ je okno už otvorené, musíte 
ho najskôr zatvoriť prostredníctvom diaľkového ovládača; 
potom ho opäť ručne otvorte).

2a  Na aspoň 10 sekúnd stisnite testovacie tlačidlo na 
motore okna. Motor okna a ostatné elektrické zariadenia 
nainštalované na tomto okne sa budú chvíľku pohybovať 
"tam a nazad". Osvetlenie zabudované v ráme sa na-
krátko rozsvieti (zabliká).

     Výklopno-kyvné strešné okná
GHL, GHU, GPL, GPU a VKU s KMX 200

1b  Okno otvorte ručne.  (Pokiaľ je okno už otvorené, musíte 
ho najskôr zatvoriť prostredníctvom diaľkového ovládača; 
potom ho opäť ručne otvorte).

2b  Odstráňte kryt motora okna. Na aspoň 10 sekúnd stisnite 
testovacie tlačidlo na motore okna. Motor okna a ostatné 
elektrické zariadenia nainštalované na tomto okne 
sa budú chvíľku pohybovať "tam a nazad". Osvetlenie 
zabudované v ráme sa nakrátko rozsvieti (zabliká). Kryt 
motora okna vráťte na pôvodné miesto.

3  Keď sa všetky výrobky prestanú pohybovať, odpojte 
prívod elektrického prúdu.

    Pokračujte krokom 2. 



64   VELUX VELUX   65

Upevnenie držiaka diaľkového ovládača

  V prípade potreby  môžete diaľkový ovládač v držiaku 
upevniť aj pomocou skrutiek.

1  Zadnú dosku držiaka upevnite na stenu pomocou dvoch 
skrutiek (skrutky sú súčasťou balenia).

2  Diaľkový ovládač umiestnite do prednej dosky. Takto 
zmontovanú jednotku (ovládač + držiak) obopnite bielou 
páskou (viď obrázok).  Zmontovanú jednotku zhora 
zaveste ("zaháknite") na zadnú dosku. Uistite sa, že páska 
zapadá do otvorov na zadnej doske. Jednotku na spodnej 
strane dosky zaistite (musí zaskočiť).

3  Jednotku na spodnej strane dosky upevnite pomocou 
skrutky.

  Diaľkový ovládač sa dodáva spolu s nástenným držiakom, 
ktorý si môžete nainštalovať kdekoľvek v dome. 

  Poznámka: Skôr, ako držiak defi nitívne upevníte na stenu, 
presvedčte sa, či je z miesta, ktoré ste si preň vybrali, 
možné pomocou diaľkového ovládača ovládať všetky 
výrobky prihlásené k tomuto ovládaču.

1  Zadnú dosku držiaka upevnite na stenu pomocou dvoch 
skrutiek (skrutky sú súčasťou balenia).

2  Prednú dosku držiaka zhora zaveste na zadnú dosku, dolu 
ju zatlačte (musí zaskočiť) a zafi xujte ju skrutkou.

3  Diaľkový ovládač umiestnite do držiaka. Ovládač je v 
držiaku zabezpečený pomocou zabudovaných magnetov.
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GGL
GGU

SML

MML

A

A

B

Montáž dažďového senzora Montáž žalúzií, vonkajších roliet, markíz a pod.

Okno je pripravené na montáž interiérových a exterié-
rových doplnkov, výrobkov slúžiacich na ochranu proti 
slnečnému žiareniu ako aj na inštaláciu zabudovaného 
osvetlenia.

Počas inštalácie týchto výrobkov musí byť vypnutý prívod 
elektrického prúdu do týchto zariadení i do okna. 

Dostupnosť niektorých výrobkov môže byť v rôznych 
krajinách rôzna. Bližšie informácie nájdete v príslušných 
návodoch alebo si ich môžete vyžiadať priamo od spoloč-
nosti VELUX.

Výrobky

SML/SMG Vonkajšia roleta s elektrickým ovládaním

MML Markíza s elektrickým ovládaním 

PML Žalúzia s elektrickým ovládaním 

RML Roleta s elektrickým ovládaním 

DML Zatemňujúca roleta s elektrickým ovládaním 

FML Plisovaná roleta s elektrickým ovládaním 

KRA Zabudované osvetlenie

Pokiaľ dažďový senzor ešte nebol namonto-
vaný, upevnite ho podľa postupu vyobraze-
ného na nákrese; pozrite si pokyny týkajúce 
sa dažďového senzora. Keď dažďový senzor 
zvlhne, ovládač okna okno automaticky 
zatvorí.

Počas montáže dažďového senzora musí 
byť prívod elektrického prúdu do elek-
trických zariadení okna vypnutý! 

Inštalácia dažďového senzora na rám 
okna (GGL alebo GGU)
Prilepte dažďový senzor na suchú a čistú 
plochu. Kábel senzora vyveďte do okna 
(podľa nákresu) a pripojte ho do svorkovni-
ce na motore (A).

Inštalácia dažďového senzora na von-
kajšiu roletu (SML) alebo na markízu 
(MML)
Prilepte dažďový senzor na suchú a čistú 
plochu. Kábel senzora vyveďte popod von-
kajšiu roletu resp. popod markízu tak, aby 
neprekážal a aby okno bolo možné otvárať 
aj so stiahnutou roletou, resp. markízou. Po-
tom kábel senzora vyveďte do okna (podľa 
nákresu) a pripojte ho do svorkovnice na 
motore (A). 

SML
SMG
MML
PML
RML
DML
FML
KRA

PML
RML
DML
FML

KRA

SML
SMG
MML
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A

B

C

A

B

C

Ručná manipulácia s oknom

Ručná manipulácia s oknom 
S oknom je možné manipulovať aj ručne (A). Pokiaľ okno 
otvoríte ručne, je treba, aby ste ho ručne aj zatvorili.

Umývanie okenného skla
Okno neotvárajte pomocou diaľkového ovládača! 

Vypnite prívod elektrického prúdu. Okno otvorte ťahom 
za rukoväť (A). Otočte okenný rám do krajnej polohy a 
zaistite ho v tejto polohe zzasunutím poistky do objímky 
v ľavom spodnom rohu okenného rámu (B). Vďaka tejto 
bezpečnostnej funkcii môžete mať pri umývaní okna voľné 
obidve ruky (C).

Okennú tabuľku čistite mäkkou čistou textíliou, jelenicou, 
jemnou (neabrazívnou) špongiou alebo jemnou (neabra-
zívnou) špongiou alebo čistou nekovovou stierkou na okná. 
Na umytie okna spravidla postačí čistá voda. Môžete 
použiť aj bežné neabrazívne domáce čistiace prostriedky. 
Na umývanie sklených tabuliek je najvhodnejšia mäkká 
voda. V oblastiach s tvrdou vodou je vhodné vody na 
zmäkčenie priliať malé množstvo saponátového čistiaceho 
prostriedku.

Upozornenie
Okennú tabuľku chráňte pred stykom so silikónom. 

Na umývanie skla nepoužívajte nijaké čistiace pros-
triedky obsahujúce abrazívne materiály. 

Na umývanie skla nepoužívajte chemikálie. 

Chráňte okennú tabuľu pred stykom s ostrými a abrazív-
nymi predmetmi a materiálmi, vrátane šperkov.

Nikdy sa nepokúšajte zo skla zmyť špinu bez toho, že by 
ste sklo najskôr navlhčili vodou. 

Pokiaľ sa v blízkosti okna vykonávajú akékoľvek 
(stavebné a pod.) práce, chráňte okennú tabuľku pred 
postriekaním alebo znečistením agresívnymi materiálmi 
čistou plastovou fóliou.

•

•

•

•

•

•

Kyvné strešné okná 
GGL/GGU INTEGRA alebo GGL a GGU s 
KMX 100

Zatvorenie okna v prípade výpadku 
elektrického prúdu
Reťaz je možné uvoľniť stisnutím 
uvoľňovacej svorky na konzole vetracej 
klapky (A). Prehnite reťaz tak, ako je to 
znázornené na nákrese, a okno zatvorte (B). 
Po znovupripojení elektrického prúdu reťaz 
opätovne dostanete do záberu tak, že okno 
ručne otvoríte, reťaz vystriete a stisnete 
testovacie tlačidlo (C). Okno zatvorte 
ručne.

Zatvorenie okna v prípade, že neviete 
nájsť diaľkový ovládač
Reťaz je možné uvoľniť stisnutím 
uvoľňovacej svorky na konzolke vetracej 
klapky (A) a opäť vrátiť do pôvodného 
stavu stisnutím testovacieho tlačidla (C) na 
ovládači okna. Okno zatvorte ručne.

Výklopno-kyvné strešné okná 
GHL, GHU, GPL, GPU a VKU s KMX 200

Zatvorenie okna v prípade, že neviete 
nájsť diaľkový ovládač

Okno môžete zatvoriť tak, že snímete 
kryt ovládača okna a stisnete testovacie 
tlačidlo.

Výpadok elektrického prúdu / Nesprávne umiestnený diaľkový ovládač
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Údržba okna

5  Čistenie dažďového senzora

  Nečistota na dažďovom senzore môže mať za následok 
nesprávne fungovanie okna.  Preto sa dažďový senzor 
odporúča raz alebo dvakrát do roka (alebo podľa potreby) 
čistiť, a to mäkkou vlhkou textíliou.

6  Údržba drevených častí okna (GGL)

  Okno je potrebné ošetrovať najmenej raz za štyri roky 
alebo podľa potreby.  Okná, ktoré sú vystavené vyšším 
teplotám, slnečnému žiareniu a/alebo vysokej vlhkosti 
vzduchu (napr. okná v kuchyniach alebo kúpeľniach) je 
potrebné ošetrovať aspoň raz za dva roky. Údržba povrchu: 
Odstráňte povrchovú úpravu (lak alebo farbu). Povrch 
dreva dôkladne očistite, vysušte a naneste naň základnú 
farbu.  Po zaschnutí naneste vrstvu vodou riediteľného 
akrylového laku resp. farby (postupujte vždy podľa návodu 
výrobcu laku, resp. farby). Takú istú metódu použite aj 
pri ošetrení poškodených častí okna v prípade, že dôjde k 
lokálnemu poškodeniu.

7  Čistenie okna (GGU)

  Biely polyuretánový povrch je možné čistiť/umývať  
bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami.

  Skôr, ako začnete vykonávať kroky 2, 3 a 5, odpojte 
prívod elektrického prúdu!

1  Minimalizovanie zrážania vodných pár

  Obzvlášť v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou vzduchu 
môže dochádzať k zrážaniu vodných pár na vnútornom 
okennom skle. Mieru tejto kondenzácie je možné minimali-
zovať umiestnením vyhrievacieho telesa priamo pod okno a 
častým vetraním miestnosti.

2  Čistenie vzduchového fi ltra

  Vzduchový fi lter je možné vybrať a umyť bežnými 
domácimi čistiacimi prostriedkami . Odklopte okno do 
krajnej polohy, zabezpečte ho v tejto polohe (podobne ako 
pri umývaní) a potom fi lter vyberte z jeho drážky. (Nové 
fi ltre dodáva spoločnosť VELUX).

3  Čistenie vonkajšieho plechového rámu

  Z plechového rámu po vonkajšom obvode okna je potrebné 
aspoň raz do roka odstrániť zvyšky lístia a iných nečistôt, 
aby dažďová voda mohla okolo okna voľne odtekať.

4  Sneh a ľad

  Sneh a ľad z okna odstraňujte, aby roztopená voda mohla 
okolo okna voľne odtekať.
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Batérie treba vymeniť do dvoch týždňov (typ AA, 1,5 V).

Bolo aktivované automatické zatváranie daného výrobku.  

Bolo aktivované automatické zatváranie jedného z výrob-
kov prihlásených k tomuto diaľkovému ovládaču. 

Prebieha automatické prihlasovanie (registrácia) 
výrobku(ov). 

Manipulácia s výrobkom.

Požadovaný výrobok alebo funkcia je zaškrtnutý(á). 

Bol aktivovaný program (P1/P2) . 

Segmenty žalúzií je možné sklápať od 0 do 100 %.   

Žalúziu je možné vyťahovať alebo sťahovať od 0 do 100 %.

Názov je možné uložiť, pozri časť Pomenovávanie.

Vymazanie znaku, pozri časť Pomenovávanie.

Medzerník, pozri časť Pomenovávanie.

Jednosmerný diaľkový ovládač: Výrobok s jednosmernou rádiofrekvenčnou 
komunikáciou označený symbolom 2  . Tento symbol na nachádza na krytke 
schránky batérií.

Manuálna obsluha: Okno bol otvorené ručne (manuálne). Ak chcete obnoviť 
elektrické ovládanie okna, najskôr ho ručne opäť zatvorte.

Nastavenie: Elektrické dekoračné a zatieňovacie výrobky VELUX nie sú to-
várensky nastavované na špecifi cké veľkosti okien. Preto sa pri prvom použití 
budú pohybovať odhora až celkom nadol, resp. zdola až celkom nahor,  a to 
bez prerušenia. Po nastavení je výrobok pripravený na bežné používanie. 

Nízka hladina batérií: Batérie sa vybíjajú.

Nízky odber energie: Osvetlenie zabudované do rámu má priveľmi nízku 
spotrebu energie. Buď máte v týchto osvetľovacích telesách namontované 
prislabé žiarovky alebo je vadná jedna alebo viacero žiaroviek. Mohlo tiež 
dôjsť k poruche v osvetľovacích telesách.

Obmedzené dažďovým senzorom: Vonku prší a bol teda aktivovaný dažďo-
vý senzor. S oknom je možné manipulovať ručne. 

Obojsmerný diaľkový ovládač: Výrobok s obojsmernou rádiofrekvenčnou 
komunikáciou označený symbolom 2  . Tento symbol sa nachádza na krytke 
schránky batérií.

Opakovač: Jednotka zväčšujúca dosah diaľkového ovládača. 

Pamäť: V pamäti diaľkového ovládača sú uložené nasledovné funkcie: 
Miestnosť, skupina, premenovanie, programy. Používanie týchto funkcií 
znižuje celkovú kapacitu pamäti. 

SCD (Secured Confi guration Device): Do systému je možné začleniť 
aj bezpečnostné zariadenie. Pokiaľ je takéto bezpečnostné zariadenie 
nainštalované, je treba toto zariadenie najskôr aktivovať, až potom môže 
využívať funkcie uvedené v položke ponuky Nastavenia systému.  Okrem toho 
nebude fungovať ani konfi guračné tlačidlo na výrobku (testovacie tlačidlo 
na ovládači okna). Bližšie informácie o používaní SCD si môžete vyžiadať od 
spoločnosti VELUX.

Vetranie: Vetranie cez vetraciu klapku bez potreby otvárania okna.

Symboly na displeji Slovníček pojmov
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Vyhlásenie o zhode

V súlade so Smernicami Rady č. 98/37/EHS, 89/336/EHS (2004/108/EHS),
73/23/EHS a 1999/5/EHS

týmto vyhlasujeme, že
strešné okná VELUX GGL INTEGRA® (----21) a GGU INTEGRA® (----21),
súprava elektrického príslušenstva VELUX KMX 100 (3MG A01, 3UC A02, 
3LA A01 a 3LR A01) pre strešné okná VELUX GGL a GGU a
diaľkový ovládač VELUX KLR 100 (3LR A01)
-  spĺňajú ustanovenia Smernice o strojných zariadeniach 98/37/EHS, Smernice 

o elektromagnetickej znášanlivosti 89/336/EHS (2004/108/EHS), Smernice 
o nízkom napätí 73/23/EHS a Smernice o rádiových a telekomunikačných 
koncových zariadeniach 1999/5/EHS v znení neskorších predpisov,

-  boli vyrobené v súlade s harmonizovanými normami EN 300220-3,
EN 301489-1, EN 301489-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55022,
EN 55024, EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61558-1 a EN 61558-2-17.

Vyššieuvedené strešné okná VELUX a súprava elektrického prevodníka 
VELUX, pokiaľ je nainštalovaná na strešné okno VELUX, je treba považovať za 
strojné zariadenia, ktoré nie je dovolené uvádzať do prevádzky, pokiaľ neboli 
inštalované podľa príslušných pokynov a požiadaviek.
Až potom celý systém spĺňa základné požiadavky Smerníc Rady
č. 98/37/EHS, 89/336/EHS (2004/108/EHS), 73/23/EHS a 1999/5/EHS v 
znení neskorších predpisov.

   VELUX A/S: ...............................................................................................................
                        (Klaus Lorentzen, produktový manažér)

   Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm .........................................................................

                  Vyhlásenie č. 932886-00

Výrobok: Výrobok VELUX alebo io-homecontrol®, ktorý je možné ovládať 
prostredníctvom diaľkového ovládača ako napr. strešné okno INTEGRA, 
vonkajšia roleta, zabudované osvetlenie a pod.

Vysoký odber energie: Osvetlenie zabudované do rámu má priveľmi vysokú 
spotrebu energie. Buď máte v týchto osvetľovacích telesách namontované 
prisilné žiarovky alebo je v osvetlení porucha. 

Zablokované: Neznámy predmet prekáža výrobku v normálnej funkcii. Nor-
málnu prevádzku obnovíte odstránením prekážky.  

Závada počas prevádzky: Výrobok sa za chodu zastavil. Výrobok skontro-
lujte.

Znížené napätie v elektrickej sieti: Množstvo elektrickej energie privádza-
nej do výrobku je znížené. Obmedzená prevádzka.

Slovníček pojmov
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A:   VELUX Österreich GmbH 
 02245/32 3 50 

AUS:   VELUX Australia Pty. Ltd 
 (02) 9550 3288 

B:   VELUX Belgium 
 (010) 42.09.09 

BG:   VELUX Bulgaria EOOD 
 02/955 99 30 

BiH:   VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 
 033/626 493, 626 494 

BY:   VELUX Roof Windows 
 (017) 217 7385 

CDN:   VELUX Canada Inc. 
 1 800 88-VELUX (888-3589) 

CH:   VELUX Schweiz AG 
 0848 945 549 

CHN:   VELUX (CHINA) CO. LTD. 
 0316-607 27 27 

CZ:   VELUX Česká republika, s.r.o. 
 531 015 511 

D:   VELUX Deutschland GmbH 
 0180-333 33 99 

DK:   VELUX Danmark A/S 
 45 16 45 16 

E:   VELUX Spain, S.A. 
 91 509 71 00 

EST:   VELUX Eesti OÜ 
 621 7790 

F:   VELUX France 
 0821 02 15 15 
 0,119€ TTC/min 

FIN:   VELUX Suomi Oy 
 09-887 0520 

GB:   VELUX Company Ltd. 
 0870 264 0102 

H:   VELUX Magyarország Kft. 
 (06/1) 436-0601 

HR:   VELUX Hrvatska d.o.o. 
 01/5555 444 

I:   VELUX Italia s.p.a. 
 045/6173666 

IRL:   VELUX Company Ltd. 
 01 816 1618 

J:   VELUX-Japan Ltd. 
 03(3478)81 41 

LT:   VELUX Lietuva, UAB 
 (85) 270 91 01 

LV:   VELUX Latvia SIA 
 7 27 77 33 

N:   VELUX Norge AS 
 22 51 06 00 

NL:   VELUX Nederland B.V. 
 030 - 6 629 629 

NZ:   VELUX New Zealand Ltd. 
 09-6344 126 

P:   VELUX Portugal, Lda 
 21 880 00 60 

PL:   VELUX Polska Sp. z o.o. 
 (022) 33 77 000 / 33 77 070 

RA:   VELUX Argentina S.A. 
 0 114 711 5666 

RCH:   VELUX Chile Limitada 
 2-231 18 24 

RO:   VELUX România S.R.L. 
 0-8008-83589 

RUS:   VELUX Rossia ZAO 
 (095) 737 75 20 

S:   VELUX Svenska AB 
 042/20 83 80 

SK:   VELUX Slovensko, s.r.o. 
 (02) 60 20 15 00 

SLO:   VELUX Slovenija d.o.o. 
 01 724 68 68 

TR:   VELUX Çatı Pencereleri 
 Ticaret Limited Șirketi 
 0 216 302 54 10 

UA:   VELUX Ukraina TOV 
 (044) 490 5703 

USA:   VELUX America Inc. 
 1-800-88-VELUX 

YU:   VELUX Jugoslavija d.o.o. 
 011 3670 468 

www.velux.com


