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1  Motor aan de netspanning

Slechts 1 motor tegelijk aan  
de netspanning (230V )

Korte beweging
Eindpunten zijn al 

ingesteld

De motor is afgesteld maar er is nog 
geen bediening op geprogrammeerd. 

(bij de S&SO-RS100 io krijg je hier geen 
terugmelding

Ga naar de specifieke paragraaf van 
de betre!ende motor.

Geen beweging

A   De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd: 
Ga naar de specifieke afstelling van de betre!ende motor.

B   De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender: 
Test door de NEER toets in te drukken.

C   De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is:  
Ga naar pagina 73: “Een verloren of defecte 1 weg bediening vervangen”.

2  Als de motor niet reageert:

Enkel afstelling onderste punt 
J pag. 16

Herkenning afstelniveau van de motor
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o Afstelling: motor is afgesteld door de fabrikant. Maar er is geen bediening 
op geprogrammeerd. 
Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1  Sluit de spanning aan

2  Neem controle over de motor

Plaats 1 motor onder spanning Korte op en neer beweging

Druk kort op de OP 
en NEER toetsen tot...

...korte beweging

Slechts 1 screen 

tegelijk onder 

spanning

1 s

3  Programmeer de zender op de motor

Druk kort op de PROG toets tot... ...korte beweging
J OK

<1 s<1 s

Achterkant 
Smoove

Achterkant Situo

Afstellen Sunilus (Screen) io
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Sunilus (Screen) io

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
(Standaard zonwering, bijv. uitvalscherm, markies)
Manuele afstelling van de eindpunten - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1  Neem controle over de motor

Slechts 1 motor tegelijk aan  
de netspanning (230V )

...korte bewegingTegelijk
indrukken tot...

2  Controleer de draairichting

3  Wijzig de draairichting, indien nodig

4  Zet het eindproduct in de hoogste positie

Kort indrukken

Indrukken tot... ...korte beweging J OK    
J stap 4

niet OK J stap 3

2 s

OK J stap 4

of

Afstellen Sunilus (Screen) io
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o 5  Afstellen van de bovenste eindpositie

Regel bij, indien nodigStop op onderpuntKort tegelijk 
drukken

Product gaat 
omlaag

of

6  Afstellen van de onderste eindpositie

Tegelijk kort 
indrukken

Motor stopt zelf 
J OK

Product beweegt 
omhoog

7  Bevestig de eindafstellingen

8  Programmeren van een zender

...korte bewegingIndrukken tot...

2 s

Korte beweging J OK

Controleer de
eindafstellingen

Druk kort op de PROG toets tot...

<1 s<1 s

Achterkant 
Smoove

Achterkant Situo

Afstellen Sunilus (Screen) io
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Alle io-hom
econtrol® m

otoren
Zender vervangen

Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen
(alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)

Motor 
onder 
spanning

 Motor 
onder spanning

Onder 
spanning 
8 s

1ste
onderbreking
2 s mini

2de 
onderbreking
2 s mini

Voer een dubbele spanningsonderbreking uit

...korte beweging J OK

Beweging van 5 s of korte op 
en neer beweging indien de 

toepassing in een eindpunt stond

Druk kort op de PROG toets tot...

<1 s

Achterkant 
Smoove

Achterkant Situo
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