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1. Bevezetés
A Telis 6 Chronis RTS távirányító akár 6 termék vagy termékcsoport irányítását is lehet vé teszi a 
Radio Technology Somfy (RTS - Somfy Rádiótechnológia) révén.

A Telis 6 Chronis RTS távirányító kétféleképpen használható: kézi vagy automata üzemmódban.
Kézi üzemmód lehet vé teszi a termékek csoportos vagy egyedi irányítását a lakásban, a 
távirányítón található 6 csoporthoz, „csatornához” rendelt feladatok szerint. A csatornák, 1-t l 6-ig 
számozottak, s a hozzájuk rendelt nevekkel testreszabhatók.
Automata üzemmód lehet vé teszi a távirányító csatornáihoz rendelt termékek automatikus 
irányítását, miután létrehozta a heti és a napi programokat, azaz más néven az „automata 
parancsokat”. Legfeljebb 6 automata parancsot lehet betáplálni a hét minden napjára.

2. Biztonság
2.1. Biztonság és felel sség
Kérjük, a termék beszerelése és használata el tt olvassa el figyelmesen az útmutatót. 
A Somfy által meghatározott alkalmazási területt l eltér  bármely használat tilos. Ez utóbbi, 
akárcsak a jelen utasítások bármilyen megszegése, érvényteleníti a garanciát és mentesíti a 
SOMFY-t mindenfajta felel sség alól.
Ne kezdje el a szerelést, amíg meg nem bizonyosodott arról, hogy a termék kompatibilis a 
rendszerrel.

2.2. Termék specifikus biztonsági el írások
A termék rongálódását elkerülend :

A terméket ne érje ütés!1) 

Ne ejtse le!2) 

Ne permetezze vagy merítse semmilyen folyadékba.3) 

 A termék tisztításához ne használjon súrolószert vagy oldószert. A termék felülete puha, 4) 
nedves ruhával tisztítható. 

Gyermekek el l zárja el!

Tartalomjegyzék
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5. Üzembehelyezés
A Telis 6 Chronis RTS használatát megel z en javasoljuk, hogy mindegyik motor legyen el re 
beprogramozva egy saját Telis 1 RTS típusú távirányító felhasználásával, és hogy mindegyik motor 
végálllása be legyen állítva. Mindemellett, mint minden RTS távirányító, a Telis 6 Chronis RTS is 
használható a motor beállítási m veletere (végállás beállítása stb.).

A jelen kézikönyv egyetlen RTS távirányítóval, mint például a Telis 1 RTS típussal mutatja be az 
üzembehelyezést. Amennyiben egy másik RTS távirányítót kíván üzembe helyezni, lapozza fel a vonatkozó 
kézkikönyvet.

  2 perces inaktivitást követ en a Telis 6 Chronis RTS kijelz je automatikusan átvált alvó 
üzemmódra.

Amikor a kijelz  ki van kapcsolva, bármelyik gomb lenyomásával bekapcsolhatja.
A beállítások szerkesztésekor bármikor visszatérhet a m ködési üzemmódhoz (kézi vagy automata), ha 
hosszan lenyomja a kiválasztó gombot ( ). Csak a meger sített paramétereket menti le a készülék.

5.1.  Az elem behelyezése
Szerelje le a Telis 6 Chronis RTS távirányító hátoldalán  -
található elemfedelet.

Helyezze be a 2 AAA (LR3) típusú elemet a rekeszben  -
jelölt pólusoknak megfelel en.
Helyezze vissza a Telis 6 Chronis RTS elemfedelét. -

Bármely gomb megnyomásával aktiválja a Telis 6 Chronis  -
RTS távirányítót.

Soha ne használjon újratölthet  elemeket.

Cserélje az elemeket, amikor a ( ) jel megjelenik a 
kijelz n.

Ha hosszabb ideig nincs tápfeszültség (az elemek lemerülése vagy eltávolítása miatt), a távirányító 
általános paramétereit újra be kell állítani. Mindemellett az automata parancsokat a memória tárolja.

5.2. A távirányító általános paramétereinek beállítása
Amikor az elemeket els  ízben behelyezi, közvetlenül aktiválódik a Távirányító beállítása üzemmód: A 
kijelz n megjelenik a SET (Beállít) és a YEAR (Év) felirat, az év villog (ez az els ként beállítandó paraméter).

Ha hosszabb ideig nincs tápfeszültség, amikor az automata üzemmódot választja, a Távirányító 
beállítása üzemmód szintén közvetlenül aktiválódik.

Minden lépésnél a beállítandó paraméter villog.
Nyomja -  le a navigációs gombokat  
(  vagy ) a paraméter módosításához 
(ha hosszan nyomja le a gombot, 
gyorsabban végigmegy a karaktereken).

A  - paraméter lementése és a következ  
paraméterhez lépéshez röviden nyomja  
le a kiválasztó gombot ( ).

A Távirányító beállítása üzemmódot  -
bármikor kikapcsolhatja úgy, hogy hosszan 
lenyomja a kiválasztó gombot ( ). Csak 

a meger sített paramétereket menti le a 
készülék.

2 x LR03
AAA 1,5 V

 2 s
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A paraméterek a következ  sorrendben jelennek meg: 

YEAR: folyó év.1) 

MONTH: folyó hó száma.2) 

DAY: aktuális nap száma.3) 

és 5) TIME: aktuális id  órában és percben kifejezve.4) 

AREA: a lakás elhelyezkedése*.6) 

és 8) JUNE: a szürkület id pontja nyár közepén, 7) 
júniusban, órában és percben kifejezve**.

 és 10) DEC: a szürkület id pontja tél közepén, 9) 
decemberben, órában és percben kifejezve**.

A szürkületi id pontokat reggel 6 és este 11 óra 
közé kell beállítani.

Akár van, akár nincs napérzékel je (11) ): válassza ki 
a SUN (egy vagy több napérzékel ), vagy a NO SUN 
(nincs napérzékel ) jelet***.

Nyomja meg röviden a kiválasztó gombot (12) ) a 
legutolsó paraméter meger sítéséhez: a Távirányító 
beállítása üzemmódot ezzel kikapcsolta, és a Telis 6 
Chronis RTS visszaáll automata üzemmódba.

A Távirányító beállítása üzemmódot bármikor 
kikapcsolhatja úgy, hogy hosszan lenyomja a 
kiválasztó gombot ( ). Csak a meger sített 
paramétereket menti le a készülék.

* A lakás elhelyezkedése
A Telis 6 Chronis RTS gyárilag úgy van beállítva, hogy nyári napfordulókor és téli napfordulókor 
automatikusan állítsa át az órát, a lakás elhelyezkedése szerint. Válassza ki a lakás elhelyezéseként 
Európát (EU) vagy az Amerikai Egyesült Államokat (US), vagy nyomja le az OFF gombot, hogy az 
automatikus óraátállítás funkciót kikapcsolja, és a kézi módosításra térjen át.

** A szürkület 
Automata üzemmódban a Szürkület funkció ( ) lehet vé 
teszi, hogy a parancsindítás id zítése a naplementével 
összhangban változzon, a dátum függvényében (lásd 
a diagramon). Adja meg az id pontot, mikor kell a 
parancsnak júniusban (nyári napfordulós id pont) és 
decemberben (téli napfordulós id pont) teljesülnie.  
A Telis 6 Chronis RTS pedig automatikusan átszámolja a 
szürkületi id pontot az év többi napjára.

*** A lakásban lév  napérzékel k figyelembe vétele
Válassza ki a SUN jelet, ha motorok vagy vev k kapcsolódnak egy vagy több RTS • 
napérzékel höz (Sunis WireFree RTS vagy Soliris RTS).
Válassza a NO SUN jelet, ha a lakásban nincs egyetlen RTS napérzékel  sem.• 

1 2
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5.3. A Telis 6 Chronis RTS csatornáinak beprogramozása
5.3.1. A csatorna elnevezése

A csatornákat csak kézi üzemmódban lehet elnevezni.

Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS kézi üzemmódban legyen (ha automata 1) 
üzemmódban van, nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy kézi üzemmódra váltson).
Válassza ki a beállítani kívánt csatornát a navigációs gombok segítségével (2) vagy ).

Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot (3) ), amíg 
a SET felirat megjelenik a kijelz n: SET üzemmód 
aktiválva, a villogó vonal a szerkesztett karakternek 
felel meg.

Válassza ki a kijelz n megjelen  piktogramokat a 4) 
navigációs gombok segítségével ( vagy ): a villogó 
vonal a szerkesztett karakternek felel meg.

Röviden nyomja le a kiválasztó gombot (5) ) az itt 
található karakter beszerkesztéséhez.

A karakter villog: egy másik karakter kiválasztásához 6) 
nyomja le a navigációs gombokat ( vagy ).

Az 5 karakter lehet alfabetikus (A-tól Z-ig) vagy numerikus 
(0-tól 9-ig).

Röviden nyomja le a kiválasztó gombot (7) ) a 
megjelenített karakter lementése és a következ  
karakterhez lépés végett.

Ismételje az 4-7. lépéseket a csatornanév minden 8) 
egyes karakterénél.

Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot (9) ), amíg 
a SET felirat elt nik a kijelz r l: a SET üzemmód kikapcsolva és a Telis 6 Chronis RTS 
visszaáll kézi üzemmódba.

A többi csatorna elnevezése
Ismételje az 1-9. lépéseket minden beállítani kívánt csatorna esetében. -

5.3.2.  A késztermékek hozzárendelése vagy törlése a csatornákból 
Az eljárás, amellyel a késztermékeket hozzárendeljük és töröljük a Telis 6 Chronis RTS 
csatornáiból, ugyanaz. Csak kézi üzemmódban végezhet  el.

Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS kézi 1) 
üzemmódban legyen (ha automata üzemmódban van, 
nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy kézi 
üzemmódra váltson).

Nyomja le hosszan a PROG gombot a már 2) 
hozzárendelt RTS távirányítón, amíg a termék fel-le 
mozgást végez: a programozó üzemmód 2 percig aktív.
Használja a navigációs gombokat (3) vagy ) a Telis 6 
Chronis RTS távirányító programozni kívánt csatornája 
kiválasztásához.

Nyomja le röviden a Telis 6 Chronis RTS távirányító 4) 
PROG gombját: a termék fel-le mozgást végez, illetve 
hozzárendeltük vagy töröltük a Telis 6 Chronis RTS 
távirányító kiválasztott csatornájából.

A késztermék más csatornákhoz rendeléséhez vagy  -
törléséhez ismételje az 1-4. lépéseket egy másik csatorna 
kiválasztásával.

Más termékek hozzárendeléséhez vagy törléséhez  -
ismételje az 1-4. lépéseket.

2
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 Egyéni RTS rádióadó

 Telis 6 Chronis RTS
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5.4.   A Billentés üzemmód – a beszerelést végz  szakembereknek fenntartott 
funkció

Ha a termékeknek forgatható lamellái vannak (bels  vagy küls  reluxák, rolók forgatható lamellákkal), a 
lamellák fordulási iránya beállítható az „EU” vagy az „US” üzemmódban, minden csatornánál. Ajánlott az el 
nem forgatható lamellás bels  árnyékolók – reluxák, rolók, red nyök stb. – motorjai esetében a Forgatás 
üzemmódot „US” üzemmódban beállítani. Alapbeállításból minden csatorna „US” üzemmódban van.

A Billentés üzemmód csak kézi üzemmódban módosítható.

Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 1) 
Chronis RTS kézi üzemmódban legyen 
(ha automata üzemmódban van, nyomja 
le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy 
kézi üzemmódra váltson).

Válassza ki a testreszabni 2) 
kívánt csatornát a navigációs 
gombokkal ( vagy ).

Nyomja le 3) hosszan a kiválasztó  
gombot ( ), amíg a SET és a 
MODE (Üzemmód) felirat megjelenik 
a kijelz n: az „US” vagy az „EU” 
(EURÓPA) villog. Egy másik üzemmód 
kiválasztásához nyomja le a navigációs 
gombokat ( vagy ).

A paraméter elmentéséhez nyomja le 4) 
röviden a kiválasztó gombot ( ), majd 
lépjen ki a Billentés üzemmódból.

Egy másik csatorna beállításához ismételje  -
meg az 1-5. lépéseket.

5.5. A hét napjainak beprogramozása
A Telis 6 Chronis RTS, egy program létrehozását követ en.automatikusan továbbítja a parancsokat egy 
vagy több termékcsoport felé, ha automata üzemmódban van. Legfeljebb 6 automata parancsot lehet 
betáplálni a hét minden napjára. 

Az automata parancsok mindegyike lehet:
szürkületre vagy adott id pontra beállított;• 
 1-6. csatornára vonatkoztatott (minden azonos csatornához rendelt terméket egyid ben irányít); • 
 • c, e, a,  vagy .

A hét napjait csak automata üzemmódban lehet beprogramozni.

Az Automata parancs beprogramozása üzemmódot bármikor kikapcsolhatja úgy, hogy hosszan 
lenyomja a kiválasztó gombot ( ). Csak a meger sített paramétereket menti le a készülék.

5.5.1. A beprogramozandó nap kiválasztása
Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS automata 1) 
üzemmódban legyen (ha kézi üzemmódban van, nyomja 
le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy automata 
üzemmódra váltson).

Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot (2) ), amíg a 
SET felirat megjelenik a kijelz n: Az Automata parancs 
beprogramozása üzemmód aktív, és az el zetesen 
megjelenített nap villog.
Válassza ki a beprogramozni kívánt csatornát a 3) 
navigációs gombokkal ( vagy ).

Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (4) ) a villogó 
nap beprogramozásához: megjelenik az EDIT 
(Szerkeszt) felirat és villog.

1

3

2

4

3

.s 7

2
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5.5.2.  Az automata parancs szerkesztése
Amikor az EDIT felirat villog, nyomja meg röviden a 5) 
kiválasztó gombot ( ): egy automata parancs kezd villogni.
Az automata parancs létrehozása vagy módosítása:6) 

 Egy új automata parancs • létrehozásához válassza ki 
az üres parancsot a navigációs gombokkal ( vagy ), 
majd lépjen a 7. lépéshez (ha már létrehozott 6 automata 
parancsot, ezek közül csak egyetlen egyet módosíthat).
 Egy automata parancs • módosításához válassza 
ki a módosítandó automata parancsot a navigációs 
gombokkal ( vagy ), és lépjen a 7. lépéshez.

Az id  kiválasztása
Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (7) ) a kiválasztás 
meger sítéséhez, az id  villogni kezd.
A navigációs gombokkal (8) vagy ) válassza ki a 
szürkület opciót** (4. oldal) , vagy az adott id pontot, és 
röviden nyomja le a kiválasztó gombot ( ) a kiválasztás 
meger sítése végett.
 A • szürkületi id pont beállításához lapozzon a 13. 
lépéshez.
 Az • adott id pont, beállításához lapozzon a 9. lépéshez.

Az óra villog: az óra módosításához nyomja le a navigációs 9) 
gombokat ( vagy ).

 Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (10) ) az óra 
meger sítéséhez, és csak ezután állítsa be a perceket.
 A percek villognak: a percek módosításához nyomja le a 11) 
navigációs gombokat ( vagy ).

 Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (12) ) az id  
meger sítéséhez, és csak ezután állítsa be a csatornákat.

A csatornák kiválasztása
 Válassza ki 13) a beállítandó csatornát a navigációs 
gombok segítségével ( vagy ), majd nyomja le röviden 
a kiválasztó gombot ( ), hogy aktiválja (jel: ) vagy 
kikapcsolja (jel: ) a csatornát.

 Nyomja le a navigációs gombokat (14) vagy ) egy 
következ  csatorna kiválasztásához, majd ismételje meg 
a 13. lépést minden egyes csatorna aktiválásához vagy 
kikapcsolásához.

 Amikor a csatornákat kiválasztotta, nyomja le a navigációs 15) 
gombokat ( vagy ), amíg mind a 6 csatorna egyid ben 
villog. 

 Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (16) ) a kiválasztott 
csatorna meger sítéséhez, és csak ezután állítsa be a 
parancsot.

A parancs kiválasztása
Villog egy parancs: a 17) parancs kiválasztásához a  
c, e, a, , , nyomja le a navigációs  
gombokat ( vagy ).

Az  és az  parancsok nem jelennek meg a hét beprogramozása folyamán, ha a NO SUN - nincs 
napérzékel  -*** (4. oldal) jelet korábban, az óra általános paramétereinek beállításakor kiválasztotta.

  18) Nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ) a kiválasztott parancs meger sítéséhez, s a kérdéses 
nap villogni kezd.

  19) Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot ( ), hogy kilépjen a SET üzemmódból, és visszatérjen az 
automata üzemmódhoz.
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 Egy  - másik automata parancs módosításához, ismételje meg az eljárást az 1. lépést l.
Egy  - másik nap beprogramozásához, ismételje meg az eljárást az 1. lépést l.
 Egy  - napi program lemásolása és egy következ  naphoz rendelése céljából lapozzon a  
„A program átmásolása egyik naptól a másikhoz” fejezethez.
 Egy  - automata parancs törléséhez, lapozzon „Az automata parancs törlése” fejezethez.

5.5.3. A program átmásolása egyik naptól a másikhoz
Amikor egy bizonyos nap programja azonos a hét egy másik napjával, a másolás/beillesztés 
funkcióval az egyik napnál már beállított teljes program átmásolható és beilleszthet  a másik 
naphoz.

Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS automata üzemmódban legyen (ha kézi 1) 
üzemmódban van, nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy automata üzemmódra 
váltson).

Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot (2) ), amíg a SET felirat megjelenik a kijelz n: Az 
Automata parancs beprogramozása üzemmód aktív, és az el zetesen megjelenített nap 
villog.

Válassza ki a másolni kívánt napot a navigációs 3) 
gombokkal ( vagy ).

Amikor a másolni kívánt nap villog, 4) egyszerre nyomja 
le mind a 2 navigációs gombot ( és ): megjelenik 
a COPY (Másolás) felirat.

Válassza ki a napot,5)  ahova a átmásolni kívánja a 
programot, a navigációs gombokkal ( vagy ).

 6) Egyszerre nyomja le mind a két navigációs gombot ( és ): megjelenik a PASTE 
(Beillesztés) felirat, és a lemásolt programot beillesztjük erre a napra.
 7) Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot ( ), hogy kilépjen a SET üzemmódból, és 
visszatérjen az automata üzemmódhoz.

5.5.4. Automata parancs törlése

Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS automata üzemmódban legyen (ha kézi 1) 
üzemmódban van, nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy automata üzemmódra 
váltson).
Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot (2) ), amíg a 
SET felirat megjelenik a kijelz n: Az Automata parancs 
beprogramozása üzemmód aktív, és az el zetesen 
megjelenített nap villog.
Válassza ki a módosítani kívánt napot a navigációs 3) 
gombokkal ( vagy ).

Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (4) ) a villogó 
nap programjának módosításához: megjelenik az 
EDIT felirat és villog.
Nyomja le az egyik navigácós gombot (5) vagy ) a 
menü módosításához: a DELET (Töröl) felirat villog.
Nyomja le röviden a kiválasztó gombot (6) ) a 
kiválasztás meger sítéséhez: az automata parancs 
villogni kezd.

A navigációs gombok segítségével (7) vagy ) 
válassza ki a törölni kívánt automata parancsot, és 
röviden nyomja le a kiválasztó gombot ( ) a villogó 
automata parancs törléséhez: automata parancs 
törölve.
  8) Nyomja le hosszan a kiválasztó gombot ( ), hogy 
kilépjen a SET üzemmódból, és visszatérjen az automata üzemmódhoz.
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6. Beszerelés
A Telis 6 Chronis RTS beszerelése el tt ellen rizze a 
rádióadó hatótávolságát. A rádiójel hatótávolsága  
2 betonfalon keresztül 20 m.

Válassza ki a falra szerelhet  egység helyét. -

Jelölje be a csavarok helyét (függ leges térköz:  -
40 mm).

Fúrja ki, majd csavarozza fel a távirányító tartóját  -
(szükség szerint használjon rögzít  horgonyokat).
Csavarja rá a csavarkupakot. -

 Az azonos frekvencián m köd  rádiós készülékek 
(pl. hi-fi rádiós fejhallgatók) használata interferenciát 
okozhat, és csökkentheti a termék teljesítményét.
Soha ne szerelje a Telis 6 Chronis RTS készüléket 
fém felületre vagy annak közelébe, mivel ezzel csökkentheti a rádiós hatótávolságot.

7.  Üzemeltetés
A kézi üzemmódról automatára, 
vagy az automata üzemmódról 
kézire váltáshoz nyomja le röviden a 
kiválasztó gombot ( ).

7.1. Kézi üzemmód
A kézi üzemmód funkciói a Telis 6 Chronis RTS távirányítón a következ k:

Alkalmi parancsok küldése a 6 különböz  csatornához rendelt késztermék felé.• 
Az automata parancsok programozásának kikapcsolása• 

Például az 1. csatorna („ROOM”), a szül k hálószobájában a red nyt nyitja fel, 
a 2. csatorna („LIVIN”) a nappali red nyét szabályozza úgy, hogy megel zze a 
fényvisszaver dést a számítógép, a TV képerny jén, illetve a 3. csatorna („TERRA”) 
a terasz árnyékolóját mozgatja, ha ki akarunk ülni stb.

Amikor a kézi üzemmódot választjuk ki, a Nap funkció automatikusan 
kikapcsolódik. A funkció a következ  beprogramozott  automata parancsnál aktiválódik újra.

7.1.1.  A csatornák kézi szabályozása
A navigációs  - gombokkal ( Válassza ) 
ki a Telis 6 Chronis RTS távirányítón a 
csatornát, amelyet irányít: minden csatornát 
egy szám és a kiválasztott név szám 
jelöl (lásd a A csatornák testreszabása” 
fejezetet).

Röviden nyomja le a kívánt parancsnak  -
megfelel  c, e, vagy a gombot.

Amikor a köztes pozíciót beprogramozta, és a termék megállt, röviden nyomja le az  - e gombot: 
a termék vagy termékcsoport aktiválódik és a (my) kedvenc pozícióba mozog.

7.1.2. A csatornanév módosítása
Lapozzon a „A csatorna elnevezése” fejezethez.

7.1.3. Egy termék módosítása vagy törlése adott csatornán belül.
Lapozzon „A késztermékek hozzárendelése vagy törlése a csatornákból” fejezethez.

40 mm
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7.2. Automata üzemmód             
Az automata üzemmód funkciói a Telis 6 Chronis RTS távirányítón a következ k:

 A 6 különböz  csatornához rendelt termék irányítása a hét napjai szerint beprogramozott • 
automata parancsok segítségével.
A Nap funkció aktiválása és kikapcsolása•  a csatornáknak megfelel en.

Egy téli nap programja például: 06:45-kor az e paranccsal csendben megnyílnak 
a szül k hálószobájában („ROOM1”) a red nyök; 07:00-kor a c paranccsal a 
földszinten felnyílik minden roló és red ny, hogy a napfényt kihasználjuk („LIVIN”, 
„DININ” és „KITCH”); 07:45-kor az e paranccsal a gyerekek hálószobájában kerül sor 
a rolókra („ROOM2”); 09:00-kor a c paranccsal a hálószobák rolói nyílnak fel, hogy 
a h  az ablakon keresztül áramoljon be („ROOM1” és „ROOM2”); szürkületkor az a 
paranccsal minden termék aktiválódik, hogy a lakást a hidegt l óvja.

Az automata parancsok  - beprogramozása a 
hét minden napjára (lásd „A hét napjainak 
beprogramozása” fejezetet).
Automata üzemmódban az aktuális nap és  -
a következ  aznapi beütemezett automata 
parancs jelenik meg a kijelz n.

Az összes beprogramozott  - automata 
parancs megtekintéséhez, lépjen egyik 
parancstól a másikhoz a navigációs 
gombok segítségével ( vagy ).

A folyamatban lev  automata parancs  -
visszavonásához lépjen vissza kézi 
üzemmódba, azaz nyomja le röviden 
a kiválasztó gombot ( ), válassza ki 
a kérdéses terméknek megfeleltetett 
csatornát és nyomja le a megállít/my 
gombot.

7.2.1. A hét napjaira beállított program módosítása
Lapozzon „A hét napjainak beprogramozása” fejezethez.

7.2.2. A Nap funkció aktiválása/kikapcsolása.

A Nap funkciót csak automata üzemmódban lehet aktiválni, egy  automata parancs 

beprogramozásával .

Amikor egy  automata parancsot programoz be a hét egyik napjára, a Somfy javaslata az, 
hogy  egy másik parancsot is programozzon aznapra egy kés bbi id pontra, f leg, ha más 
automatikus parancsokat programoz be azt követ en.

Automata üzemmódban:

 • Ha egy  automata parancsot programoz be, ez azt jelenti, hogy a megadott id pontban az 
egy vagy több napérzékel höz kapcsolódó motorok vagy vev k figyelembe veszik az illet  
érzékel k által generált parancsokat. A szóban forgó termékek pedig a napsugár er sségének 
megfelel en viselkednek, egészen a következ   automata parancsig.

Ha egy •  automata parancsot programoz be, ez azt jelenti, hogy a megadott id pontban ezek 
a motorok vagy érzékel k nem veszik figyelembe az RTS napérzékel kt l érkez  parancsokat.

A Nap funkció csak automata üzemmódban aktív. Amint a Telis 6 Chronis RTS visszaáll kézi 
üzemmódra, ez a funkció automatikusan kikapcsolódik. Csak a következ   automata parancs 

programozásakor aktiválható újra.
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7.2.3.  A jelenlét-szimuláló funkció
Automata üzemmódban a Szimulált jelenlét funkció találomra, 0-30. percenként változtatja a beprogramozott 
automata parancsok indító id pontjait. Ez a funkció a jelenlétét szimulálja, és különösen akkor ajánlott, ha 
hosszabb ideig távol marad otthonától.

A funkció aktiválása: 

 Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS automata üzemmódban legyen (ha kézi 1) 
üzemmódban van, nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy automata üzemmódra váltson).
  2) Nyomja le mind a két navigációs gombot ( és ) egyszerre: a ( ) jel megjelenik a kijelz n, 
tehát a Szimulált jelenlét funkció aktiválódott.

A funkció kikapcsolása: 
Nyomja le mind a két navigációs -  
gombot ( és ) egyszerre: a ( ) jel megjelenik 
a képerny n, tehát a Szimulált jelenlét funkció ki van 
kapcsolva.

Vagy -  váltson át kézi üzemmódra.

A kézi üzemmódra való áttéréssel automatikusan kikapcsolja a Szimulált jelenlét funkciót. A funkciót újra 
kell aktiválni, ha szükséges, amikor visszavált automata üzemmódra.

7.2.4. A távirányító általános paramétereinek módosítása

A távirányító általános paramétereit csak automata üzemmódban lehet módosítani.

Gondoskodjon róla, hogy a Telis 6 Chronis RTS automata üzemmódban legyen (ha kézi 1) 
üzemmódban van, nyomja le röviden a kiválasztó gombot ( ), hogy automata üzemmódra váltson).
Nyomja le 2) hosszan az (f) kiválasztó gombot, amíg a SET és a YEAR felirat megjelenik a kijelz n 
(> 7 mp): a Távirányító beállítása üzemmód aktiválódott. Az évszám villog: ez az els ként 
beállítandó paraméter.
Kövesse a „3) A távirányító általános paramétereinek beállítása” cím  fejezetben leírt eljárást.
Amikor már az utolsó paramétert is meger sítette, a Távirányító beállítása üzemmód kikapcsolódik, 4) 
és a Telis 6 Chronis RTS távirányító visszaáll automata üzemmódba.

A Távirányító beállítása üzemmódot bármikor kikapcsolhatja úgy, hogy hosszan lenyomja az (f) 
kiválasztó gombot. Csak a meger sített paramétereket menti le a készülék.

8. Tippek és javaslatok
A Telis 6 Chronis RTS-sel kapcsolatban felmerül  kérdések

Megjegyzések Lehetséges okok Megoldások

A kiválasztott 
csatornához rendelt 
termékek nem reagálnak 
egyáltalán a Telis 6 
Chronis RTS távirányító 
gombjának nyomására.

Az elemek lemerül ben vannak. Cserélje az elemeket.

A termék/termékek nem a 
kiválasztott csatornához tartozik/
tartoznak.

Válassza ki a megfelel  csatornát, vagy 
adja hozzá a motort vagy a vev t az adott 
csatornához.

A távirányító nincs beprogramozva.
Lapozzon a „Telis 6 Chronis RTS hozzáadása/

törlése” fejezethez.

Küls  rádióberendezés zavarja a 
rádióvételt.

Kapcsolja ki a közelben lév  összes rádiós 
berendezést.

A távirányító automata 
üzemmódban van.

Nyomja le röviden a kiválasztó gombot, hogy kézi 
üzemmódra térjen.

A motor(ok) vagy vev (k) h kioldó 
üzemmódban vannak.

Várja meg, hogy a motor leh ljön, majd nyomja 
meg újra a kívánt gombot.
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Egy termék leáll 
miközben
az aktiválás zajlik.

A termék akadályba ütközött. Távolítsa el az akadályt, és próbálkozzon újra.

Egy másik távirányító küld 
parancsot a motornak vagy a 
vev nek. 

Várjon amíg a termék aktiválódása lezárul, majd 
próbálkozzon újra.

A termékek nem 
reagálnak a napérzékel  
parancsaira.

Az   funkciót nem programozták 
be az aktuális napra.

Adjon hozzá egy  automata parancsot a napi 
programhoz.

A kézi üzemmódra váltással a Nap 
funkció kikapcsolódott.

Várjon a következ  beprogramozott   

parancsig vagy programozzon egy  automata 

parancsot az aktuális napra.

A parancs eltolódott 
a beütemezett id  
függvényében.

A Szimulált jelenlét funkció aktív. Kapcsolja ki a Szimulált jelenlét funkciót.

9. M szaki adatok
Rádiófrekvencia: 433,42 MHz
Védettségi osztály: IP 30
M ködési h mérséklet: 0°C és + 60  között
A távirányító méretei: 145 x 47 x 18 mm
Tápfeszültség: 2 AAA (LR3) elem

Válassza külön az akkumulátorokat és az elemeket az egyéb hulladékoktól, majd a helyi 
gy jt pontokon adja át újrahasznosításra.
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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




