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Samenstelling

Nr. Aantal Omschrijving

A 1 Telis 6 Chronis RTS

B 1 Wandhouder met afdekkap

C 1 Set met schroeven

D 2 Batterijen type AAA (LR03)

BA C D

e)  Rood controlelampje (controlelampje draadloze transmissie)
f) Selectietoets ( )
g) Navigatietoetsen (  of )
h)  Op toets (ophalen, inschakelen, openen, positie instellen en 

lichtsterkte verhogen of verwarming hoger zetten)
i)  Stop of my toets (stoppen, naar voorkeurpositie [my] gaan)
j)  Neer toets (neerlaten, uitschakelen, sluiten, positie instellen en 

lichtsterkte verminderen of verwarming lager zetten)
k)  Programmeertoets (PROG)
l)  Deksel van batterijvak

Q   Display in handmatige modus:
m)  Nummer van het gekozen kanaal (1…6)
n)  Naam van het gekozen kanaal (5 alfanumerieke tekens)
o)  Instelmodus actief: 
p)  Symbool laag batterijniveau: 

Q   Display in automatische modus: 
q)  Functie "aanwezigheidssimulatie" actief: 
r)  Huidige tijd
s)  Instelmodus actief: 
t)  Symbool laag batterijniveau: 
u)  Dagen van de week:  Mo = maandag, Tu = dinsdag, We = 

woensdag, Th = donderdag, Fr = vrijdag, Sa = zaterdag,  
Su = zondag

v)  Tabbladen met de geprogrammeerde automatische 
commando's  
(1   t/m 6  )

w)  Gekozen tijdstip om commando te activeren:  
vast tijdstip of "schemering"  

x)  Commando's    of 
y)  Te selecteren kanalen
z)  Commando's , stop/my , 
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Batterijen plaatsen

De Telis 6 Chronis RTS kan net als de Telis 1 RTS of Telis 4 RTS-afstandsbediening worden gebruikt voor 
de inbedrijfstelling van motoren (instelling van eindposities).

Na het plaatsen van de batterijen wordt de modus "Instellingen afstandsbediening" direct geactiveerd:
SET (instellen) en YEAR (jaartal) verschijnen op het display en het jaartal knippert (dit is de eerste
parameter die moet worden ingesteld). Indien niet druk op een willekeurige toets.

Verwijder het 
batterijdeksel op de 
achterkant van de 

Telis 6 Chronis RTS.

Plaats 2 batterijen van 
het type AAA (LR03) 
met de polen in de 

aangegeven richting.

Plaats het 
batterijdeksel terug 

op de achterkant van 
de Telis 6 Chronis RTS

Vervang de batterijen 
wanneer het symbool 

op het
display verschijnt.

Gebruik geen 

oplaadbare 

batterijen.

Na een langdurige stroomonderbreking (batterijen leeg of verwijderd) moeten de algemene 

parameters van de afstandsbediening opnieuw worden ingesteld. Automatische commando's blijven echter in 

het geheugen bewaard.

Ook wanneer na een langdurige stroomonderbreking de automatische modus wordt gekozen, wordt de 

modus "Instellingen afstandsbediening" direct geactiveerd.
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Instellen afstandsbediening
In elke stap knippert de parameter die moet ingesteld worden.

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

het jaartal

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

de maand

Na plaatsen van 
batterijen verschijnt
YEAR op het display
Indien niet druk op 
een willekeurige 

toets. 

MONTH verschijnt
op het display 

Bevestig kort met 
de selectietoets

Bevestig kort met 
de selectietoets

of

of

of

of

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

de dag

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

het uur

DAY verschijnt
op het display 

TIME verschijnt
op het display. 

Het uur knippert

Bevestig kort met 
de selectietoets

Bevestig kort met 
de selectietoets

Ga zo door tot alle parameters zijn ingesteld. (Zie volgorde met uitleg hieronder.)

De volgende parameter verschijnt.

Volgorde parameters
1 YEAR (huidig jaartal)
2 MONTH (nummer van huidige maand)
3 DAY (nummer van huidige dag)
4 TIME (huidige tijd in uren)
5 TIME (huidige tijd in minuten)
6 AREA (woonplaats)*
7 JUNE (schemertijd in de zomer, in juni, in uren)**
8 JUNE (schemertijd in de zomer, in juni, in minuten)**
9 DEC (schemertijd in de winter, in december, in uren)**
10 DEC (schemertijd in de winter, in december, in minuten)**
 De schemertijd moet worden ingesteld tussen 6:00 en 23:00 uur.
11 Aan- of afwezigheid van zonsensoren 
 SUN (een of meer zonsensoren) of NO SUN (geen zonsensoren)***

U kunt op elk moment stoppen 
met invoeren, door selectietoes 

lang in te drukken

Het startdisplay 
verschijnt
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 Druk kort op de selectietoets om de laatste parameter te bevestigen: de modus "Instellingen 
afstandsbediening" wordt gedeactiveerd en de Telis 6 Chronis RTS keert terug naar de automatische 
modus.

* De Telis 6 Chronis RTS is in de fabriek zo geconfigureerd dat hij automatisch omschakelt tussen de 
zomer- en de wintertijd op basis van de woonplaats. Selecteer Europa (EU) of de Verenigde Staten 
(US) als woonplaats of kies OFF om de automatische tijdomschakelfunctie uit te schakelen en de tijd 
handmatig te wijzigen.

** Schemering
In de automatische modus kunt u met de functie "Schemering" (  ) 
een commando gelijktijdig met de zonsondergang activeren op basis 
van de datum (zie grafiek). Geef het tijdstip op waarop het commando 
moet worden gegeven in juni (tijd in de zomer) en in december (tijd 
in de winter). De Telis 6 Chronis RTS herberekent de schemertijd 
automatisch voor de andere dagen van het jaar.

*** Rekening houden met de aanwezigheid van zonsensoren in de woning 
•  Selecteer SUN als motoren of ontvangers aan een of meer RTS-zonsensoren (Sunis WireFree RTS of 

Soliris RTS) zijn gekoppeld. 
• Selecteer NO SUN als er geen RTS-zonsensoren aanwezig zijn in de woning.
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De 6 kanalen een naam geven
Kanaalnamen invoeren is alleen mogelijk in de handmatige modus.

Selecteer met de navigatietoetsen de juiste letter Bevestig kort met 
selectietoets. Volgende 

teken knippert.

Bevestig hele naam 
met selectietoets. SET 
verdwijnt van display.

Naam invoeren voor elk volgende kanaal, herhaal vanaf *

Indien nodig; druk 
kort op selectietoets 
om naar handmatige 

modus te gaan.

Indrukken om juiste 
kanaal te kiezen 

(1 - 6)*

Houd de selectietoets 
ingedrukt tot...

...SET op display 
verschijnt. Eerste 
teken knippert.

Druk kort op 
selectietoets om teken 

op deze plaats in te 
voeren/te wijzigen. **

Herhaal vanaf 
** voor alle 
letters. 

5 s0.5 s 0.5 s

0.5 s

of

of

5 s
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Programmeer-toets 
Telis 6 Chronis RTS  

kort indrukken

Programmeertoets
van de Telis 6 Chronis  

RTS kort indrukken

Indien nodig; druk 
kort op selectietoets 
om naar handmatige 

modus te gaan.

Indien nodig; druk 
kort op selectietoets 
om naar handmatige 

modus te gaan.

Korte OP en NEER beweging
Het gewenste kanaal van de Telis 6 Chronis RTS is 
geprogrammeerd op de zonwering of op het rolluik

Korte OP en NEER beweging
Gekozen kanaal van de Telis 6 Chronis RTS is 

gewist van de zonwering of van het rolluik 

Korte OP en 
NEER beweging

Korte OP en 
NEER beweging

Druk tot nummer
te programmeren kanaal 

op display staat.

Druk tot nummer
te wissen kanaal op 

display staat.

0,5 s

> 2 s

> 2 s

0,5 s

Telis 6 Chronis RTS toevoegen

Telis 6 Chronis RTS wissen

of

of
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Achterkant 
Smoove RTS

Achterkant 
Smoove RTS

Achterkant 
Telis RTS

Achterkant 
Telis RTS

of

of
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Kantelmodus instellen

Indien nodig; druk 
kort op selectietoets 
om naar handmatige 

modus te gaan.

Druk kort op 
selectietoets om  

te bevestigen

Druk tot nummer  
geprogrammeerd 

kanaal op display staat.

Druk om de
modus te wijzigen.

Houd de selectietoets 
ingedrukt tot

SET en MODE op het 
display verschijnen en 

US of EU knippert.

of of

Als de toepassing kantelbare lamellen hee! (binnen- of buitenjaloezieën, rolluiken met kantelbare 
lamellen), kan de kantelmodus van de lamellen ingesteld worden in EU of US modus voor elk kanaal. 
Voor de motoren van andere toepassingen zonder kantelbare lamellen ( schermen, rolluiken, screens 
enz.) wordt aanbevolen de kantelmodus op US in te stellen. Alle kanalen zijn standaard ingesteld op de 
modus US

2 s.
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De dagen van de week programmeren

Kies de te programmeren dag

Programmeren (automatische modus)

Indien nodig; 
druk kort op 

selectietoets om 
naar automatische 

modus te gaan.

Houd de selectietoets 
ingedrukt tot SET op het 

display verschijnt. 
"Automatische 
commando's 

programmeren" is 
geactiveerd.

De huidige 
dag gaat 

knipperen

Selecteer de 
dag die u wilt 

programmeren 
met de

navigatietoetsen

Bevestig dat u 
deze dag wilt 

programmeren. Druk 
kort op selectietoets.

EDIT verschijnt  
op display.

De Telis 6 Chronis RTS kan automatisch commando's verzenden 
naar één of meer groepen van toepassingen wanneer hij in de 
automatische modus staat (eerst programma aanmaken). Voor 
elke dag van de week kunnen tot 6 automatische commando's 
worden geprogrammeerd.

Elk van deze automatische commando's:

Q  Kan op een vast tijdstip of op de schemertijd ingesteld worden

Q  Kan op 1 tot 6 kanalen toegepast worden 
(alle toepassingen op hetzelfde kanaal worden tegelijkertijd bediend)

Q     ,      ,      ,      of   my

0.5 s
of

*

U kunt op elk moment 
stoppen met invoeren, 
door selectietoes lang 

in te drukken

Het startdisplay 
verschijnt
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Een automatisch commando aanmaken

Kanalen selecteren

EDIT knippert. 
Druk kort op 
selectietoets.

Een automatisch 
commando gaat 

knipperen.

Selecteer een leeg 
of het te wijzigen 

commando

of

Bevestig met 
selectietoets. 
Tijd knippert.

Selecteer 
schemertijd of een 

vast tijdstip.

Bevestig met selectietoets. 
Uur knippert.

Als u hee! gekozen voor 
schemertijd, ga dan naar 

'Kanalen selecteren'.

of

Stel het gewenste 
uur in.

Bevestig uur, 
minuten knipperen.

Bevestig minuten, 
kanaal knippert.

Ga naar 'Kanalen 
selecteren'.

of

Stel de gewenste 
minuten in.

of

Kanaal knippert. Activeer (") of deactiveer ( ) 
alle 6 kanalen met de 

navigatietoetsen. Bevestig 
elk kanaal met de 

selectietoets.

of

Druk tot alle 6 
kanalen tegelijk 

knipperen.

of

Bevestig de selectie 
van kanalen.

Het op commando 
gaat knipperen
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Het op 
commando 

knippert.

Selecteer een commando,
             ,       ,    ,        of

of

Bevestig kort met 
de selectietoets.
De dag knippert. 

 my

Bevestig dag met de selectietoets.
SET verdwijnt, u gaat terug naar het 

startdisplay.

5 s0.5 s

Q  Herhaal de procedure vanaf * pagina 66 om een ander automatisch commando te wijzigen.

Q  Herhaal de procedure vanaf * pagina 66 om een andere dag te programmeren.

De commando's 'zon aan' en 'zon uit' worden niet weergegeven bij het programmeren van de dagen 

van de week als NO SUN (geen zonsensoren) werd gekozen tijdens het instellen van de algemene 

parameters van de klok. Zie pagina 61 ***.
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Het programma van een dag kopiëren naar een andere dag
Wanneer het programma voor een bepaalde dag identiek is aan dat van een andere dag van de week, 
kunt u met de functie knippen/plakken het volledige reeds geconfigureerde programma van een dag 
kopiëren en op een andere dag plakken.

Indien nodig; 
druk kort op 

selectietoets om 
naar automatische 

modus te gaan.

Houd de selectietoets 
ingedrukt tot SET op het 

display verschijnt. 
"Automatische 
commando's 

programmeren" is 
geactiveerd.

De huidige 
dag gaat 

knipperen

Selecteer de dag 
die u wilt kopiëren 

met de
navigatietoetsen

Bevestig dat u deze 
dag wilt kopiëren. 

Druk beide 
navigatietoetsen 

tegelijk in.

COPY verschijnt  
op display.

Selecteer de dag waarnaar 
het programma moet 

worden gekopieerd met de 
navigatietoetsen.

Druk beide navigatietoetsen 
gelijktijdig in. 

PASTE verschijnt op display

Gekopieerde 
programma

wordt op de andere 
dag geplakt.

0.5 s
of

of en

en

Bevestig gekopieerde dag 
met de selectietoets.

SET verdwijnt, u gaat terug 
naar het startdisplay.

5 s
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Indien nodig; 
druk kort op 

selectietoets om 
naar automatische 

modus te gaan.

Houd de selectietoets 
ingedrukt tot SET op 
het display verschijnt. 

"Automatische 
commando's 

programmeren" is 
geactiveerd.

De huidige 
dag gaat 

knipperen

Selecteer de dag 
die u wilt wijzigen 

met de
navigatietoetsen

Bevestig dat u 
deze dag wilt 

wijzigen met de 
selectietoets

EDIT knippert  
op display.

Druk op één 
navigatietoets om het 

menu te wijzigen: 
DELET (wissen) 

knippert.

Druk kort op de 
selectietoets om 

te bevestigen: een 
automatisch commando 

knippert.

0.5 s
of

of

Bevestig met de 
selectietoets. 

SET verdwijnt, u 
gaat terug naar het 

startdisplay.

5 s0.5 s

2 s

Selecteer het 
automatische 

commando dat u 
wilt wissen met de 
navigatietoetsen.

Druk kort op de 
selectietoets. 

Het knipperende 
automatische commando 

wordt gewist.

of
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Wisselen van automatisch en handmatige modus

Handmatige modus

Bediening

Druk kort op selectietoets om van automatische naar handmatige 
modus te gaan en andersom.

Wanneer de handmatige modus wordt gekozen, wordt de zonfunctie automatisch gedeactiveerd. De 

functie wordt opnieuw geactiveerd bij het volgende geprogrammeerde    automatische commando.

De handmatige modus op de Telis 6 Chronis RTS wordt gebruikt om:

Q  Commando’s te verzenden naar de toepassingen die aan de 6 verschillende kanalen zijn toegewezen

Q  De automatische commando's niet uitvoeren

Bijvoorbeeld, kanaal 1 ROOM wordt gebruikt om de rolluiken van de slaapkamer van de ouders te openen, 
kanaal 2 LIVIN om het rolluik in de woonkamer naar de ideale positie te verplaatsen om lichtweerkaatsing 
op computer- en tv-schermen te vermijden en kanaal 3 TERRA om het terrasscherm neer te laten wanneer 
men buiten gaat zitten...

De kanalen handmatig bedienen

Indien nodig; druk 
kort op selectietoets 
om naar handmatige 

modus te gaan.

Selecteer het te gebruiken 
kanaal van de Telis 6 Chronis 
RTS met de navigatietoetsen: 

elk kanaal wordt 
geïdentificeerd met 
een nummer en de

gekozen naam.

Druk op de toets 
die overeenkomt 

met het gewenste 
commando.

Toepassing of groep van toepassingen 
wordt geactiveerd.

2 s
of

of

MY-toets (voorkeurspos-

itie), werkt alleen indien 

deze vooraf is geprogrammeerd.

of
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De automatische modus op de Telis 6 Chronis RTS wordt gebruikt om:

Q  De toepassingen die aan de 6 verschillende kanalen zijn toegewezen automatisch te bedienen met de 
automatische commando's die voor de verschillende dagen van de week zijn geprogrammeerd

Q De activering of deactivering van de zonfunctie te programmeren voor de verschillende kanalen

Q  Automatische commando's voor elke dag van de week programmeren  
(zie "De dagen van de week programmeren").

Q   In de automatische modus worden de huidige dag en het volgende geplande automatische 
commando voor die dag weergegeven.

Q  U kunt alle geprogrammeerde automatische commando's bekijken door met de 
navigatietoetsen van het ene naar het andere commando gaan.

Q  Als u een automatisch commando wilt stopzetten terwijl het wordt uitgevoerd, keert u terug naar de 
handmatige modus door kort op de selectietoets te drukken, selecteert u het kanaal dat overeenkomt 
met de betrokken toepassingen en drukt u op de toets stop/my.

Voorbeeld van een geprogrammeerde dag in de winter: 
Om 06:45 uur, commando  my om de rolluiken van de slaapkamer van de ouders (ROOM 1) gedeeltelijk 
te openen; 

om 07:00 uur, commando  om alle rolluiken en zonweringen op de benedenverdieping te openen en 
het zonlicht binnen te laten (LIVIN, DININ, en KITCH); 

om 07:45 uur, commando  my om de rolluiken van de slaapkamer van de kinderen (ROOM 2) gedeeltelijk 
te openen; 

om 09:00 uur, commando  om de rolluiken van de slaapkamers te openen en de warmte binnen te 
laten via de ramen (ROOM 1 and ROOM 2); 

bij schemering, commando  voor alle toepassingen om de woning tegen de kou te beschermen.
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Zonfunctie activeren/deactiveren

De zonfunctie kan alleen worden geactiveerd in de automatische modus door een automatisch  

commando te programmeren. Wanneer een automatisch   commando wordt geprogrammeerd 

voor één dag van de week, raadt Somfy aan ook een automatisch  commando later die dag te 

programmeren, vooral als daarna andere automatische commando's worden geprogrammeerd.

In de automatische modus:

Q   Als een automatisch  commando wordt geprogrammeerd, betekent dit dat de motoren of 

ontvangers die aan een of meer RTS-zonsensoren zijn gekoppeld op het opgegeven tijdstip rekening 

zullen houden met de commando's die door die sensoren worden gegenereerd. De betrokken 

toepassingen reageren afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht tot het volgende automatische  

commando.

Q  Als een automatisch commando wordt geprogrammeerd, betekent dit dat deze motoren of 

ontvangers op het opgegeven tijdstip geen rekening meer zullen houden met de commando's van de 

RTS-zonsensoren.

De zonfunctie is alleen actief in de automatische modus. Wanneer de Telis 6 Chronis RTS overgaat 

naar de handmatige modus, wordt deze functie automatisch gedeactiveerd. Ze kan pas worden 

geactiveerd bij het volgende geprogrammeerde automatische  commando. 
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In de automatische modus verandert de functie "aanwezigheidssimulatie" willekeurig de tijdstippen 
waarop de geprogrammeerde automatische commando's worden geactiveerd binnen een tijdspanne van 
0 tot 30 minuten. Deze functie is handig om uw aanwezigheid te simuleren als u voor langere tijd van 
huis weggaat.

Indien nodig; druk 
kort op selectietoets 

om naar autom-
atische modus te 

gaan.

Druk beide 
navigatietoetsen 

gelijktijdig in.
  verschijnt op  
het display

Druk beide 
navigatietoetsen 

gelijktijdig in.
  verdwijnt van  
het display

de functie 
"aanwezigheids-

simulatie" is 
geactiveerd.

de functie 
"aanwezigheids-

simulatie" is 
uitgeschakeld.

en en

Door naar de handmatige modus over te gaan, wordt de functie "aanwezigheidssimulatie" ook 

gedeactiveerd. Bij terugkeer naar de automatische modus moet de functie (indien nodig) opnieuw 

geactiveerd worden.
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De algemene parameters van de afstandsbediening wijzigen
In elke stap knippert de parameter die moet ingesteld worden.

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

het jaartal

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

de maand

MONTH 
verschijnt

op het 
display 

Bevestig 
kort met de 
selectietoets

Bevestig 
kort met de 
selectietoets

Indien nodig; 
druk kort op 

selectietoets om naar 
automatische modus 

te gaan.

Houd de 
selectietoets 

ingedrukt tot SET 
en vervolgens YEAR 

op het scherm 
verschijnen.

0.5 s 10 s

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

de dag

Wijzig met de 
navigatietoetsen 

het uur

DAY verschijnt
op het display 

TIME verschijnt
op het display

Het uur knippert 

Bevestig 
kort met de 
selectietoets

Bevestig 
kort met de 
selectietoets

Ga zo door tot alle parameters zijn ingesteld. (Zie volgorde met uitleg op pagina 61.)

De volgende 
parameter 
verschijnt.

of of
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Voorkeurspositie (MY) instellen

Producten sturen

-Toets 
indrukken

Producten bewegen naar boven.  
Druk kort op de "My"-toets om de 

producten te stoppen.

Producten bewegen naar beneden. 
Druk kort op de "My"-toets om de 

producten te stoppen.

Stop op   
gewenste positie

MY-toets 5 
seconden 

vasthouden tot...

...korte 
beweging.

MY positie is 
ingesteld.

my-positie

5 s

Indien nodig: druk 
kort op selectietoets 

om naar hand-matige 
modus te gaan.

Indien nodig: druk 
kort op selectietoets 

om naar hand-matige 
modus te gaan.

Indien nodig: druk 
kort op selectietoets 

om naar hand-matige 
modus te gaan.

Selecteer het 
gewenste 

kanaal

Selecteer het 
gewenste 

kanaal

Selecteer het 
gewenste 

kanaal

-Toets 
indrukken

Stuur product naar  
gewenste positie

Voorkeurspositie gebruiken

Product loopt automatisch  
naar de voorkeurspositie

"My"-
toets kort 
indrukken

Het product staat stil.

of MY-toets indrukken 
tijdens beweging:

Product stopt direct.

Selecteer het 
gewenste 

kanaal

my-positie
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Telis 6 Chronis RTS
Telis 6 Chronis RTS

Monteren

Monteren van de Telis 6 Chronis RTS aan de muur

Markeer de plaatsen 
van de schroeven

Breng de 
schroefkap aan.

De Telis 6 Chronis RTS kunt u nu los in 
de wandhouder plaatsen.

Boor gaten en bevestig de 
houder met de schroeven 

(gebruik indien nodig
verankeringen).

Controleer het draadloze bereik alvorens de Telis 6 Chronis RTS te monteren. Het draadloze bereik 
bedraagt 20 m door 2 betonnen muren.

Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofdtelefoon) die op dezelfde frequentie werkt, 
kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

Installeer de Telis 6 Chronis RTS nooit op of in de buurt van metalen oppervlakken, want hierdoor kan het 
draadloze bereik afnemen.
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Opmerkingen Mogelijke oorzaken Oplossingen

De toepassingen in het 
geselecteerde kanaal
reageren niet wanneer een 
toets op de Telis 6 Chronis RTS 
wordt ingedrukt.

De batterijen zijn bijna leeg.  Vervang de batterijen.

De toepassing(en) bevindt (bevinden) zich 
niet in het geselecteerde kanaal.

Selecteer het juiste kanaal of voeg de motor of 
ontvanger toe aan het kanaal.

De afstandsbediening is niet 
geprogrammeerd.

Zie "Een Telis 6 Chronis RTS toevoegen/
wissen".

Een extern draadloos apparaat stoort de 
draadloze ontvangst.

Schakel draadloze apparaten in de buurt uit.

De afstandsbediening staat in de 
automatische modus.

Druk kort op de selectietoets om naar de 
handmatige modus te gaan.

De oververhittingsbeveiliging van de 
motor(en) of ontvanger(s) is geactiveerd.

Wacht tot de motor is afgekoeld en druk dan 
opnieuw op de gewenste toets.

Een toepassing stopt terwijl 
ze wordt
geactiveerd.

De toepassing is op een obstakel gestuit. Verwijder het obstakel en probeer het opnieuw

Een andere zender verzendt een 
commando naar de motor of ontvanger.

Wacht tot de activering van de toepassing is 
voltooid en probeer het daarna opnieuw.

De toepassingen reageren 
niet op
commando's van de zonsensor.

De functie is  niet geprogrammeerd 
voor de huidige dag.

Voeg een automatisch commando  toe aan 
het programma van de dag.

De zonfunctie is gedeactiveerd door over te 
gaan naar de handmatige modus.

Wacht op het volgende geprogrammeerde 
commando  of programmeer een 
automatisch commando  voor de  
huidige dag.

Het commando wordt niet op 
het geprogrammeerde tijdstip 
uitgevoerd.

De functie "aanwezigheidssimulatie" is 
actief.

Deactiveer de functie "aanwezigheidssimulatie".


