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Styrningen används för manuell och automatisk styrning av markiser, per-
sienner eller takfönster. Styrningen har många väl genomtänkta program-
meringsmöjligheter och tillverkas efter allra högsta kvalitetskrav. Läs igenom
denna bruksanvisning noggrant innan du startar systemet första gången.

När du trycker på displayen tillkopplas belysningen automatiskt, men slocknar
igen 20 sekunder efter den sista tryckningen.Varje tryckning på någon funk-
tionstangent bekräftas också med en kort kvitteringssignal.

12. Varningsanvisningar på displayen

– Installationen skall överlåtas åt en professionell elektriker
eftersom styrningen kräver en driftspänning på 230VAC, 50 Hz.

– Kontrollera om styrningen har någon skada. Om du upptäcker
någon skada får enheten inte under några omständigheter tas
i bruk. Om enheten har skadats vid transporten ska du kon-
takta leverantören.

– Styrningen får enbart användas för avsett bruk (enligt
beskrivningen i bruksanvisningen). Om ändringar eller modi-
fieringar utförs, ogiltigförklaras alla garantier.

– Om styrningen eller om det anslutna solskyddet inte längre
kan användas på ett säkert sätt, måste styrningen ovillkorligen
tas ur bruk och säkras mot oavsiktlig användning.

– Vid arbeten på fönstren, styrningen eller det anslutna sol-
skyddet måste dessa låsas och säkras mot oavsiktlig
användning.

– Denna enhet innehåller ett batteri. Slutanvändaren är enligt
lag skyldig att lämna förbrukade batterier (laddningsbara eller
icke laddningsbara) till återvinning. Batterierna får absolut
inte kastas i hushållsavfallet (direktiv 91/157/EEG).

Ä

VARNING!
Risk för personskada vid felaktig installation och första
idrifttagning.
Felaktig installation och första idrifttagning kan leda till svåra
personskador eller skador på föremål.

Därför:

– Följ ovillkorligen alla gällande VDE-bestämmelser, i synner-
het DIN VDE 0100/0700, samt de gällande föreskrifterna
från det lokala elförsörjningsbolaget liksom olycksförebyg-
gande föreskrifter vid anslutning.

– Anslut styrningen enligt kopplingsschemat.

Ä
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Anvisningar för behöriga elektriker

1. Frånkoppla driftspänningen.

2. Avlägsna manöverpanelen (LCD-displayen) från nätdelen (delen med
skruvplintar) genom att försiktigt dra isär de två delarna. Detta för att
förenkla installationen.

3. Anslut nätspänning, motor (eller relä) och sensorerna enligt kopplings-
schemat.

Tänk på att kablarna på nätsidan inte får beröra eller korsa kablarna på
sensorsidan.

4. Montera styrenheten antingen infälld i väggdosa eller utanpåliggande
med medföljande konsol.

5. Sätt fast täckramen.

6. Sätt försiktigt tillbaka manöverdelen i nätdelen genom täckramen med
ett lätt tryck.

7. Tillkoppla driftspänningen.

8. Med knapparna för in- och utfällning kontrollerar du körriktningen för
solskyddet eller takfönstret (upp = Solskydd upp/in). Vid felaktig körrikt-
ning vänd upp resp.ner kabel.Det är mycket viktigt att riktningen är rätt!

9. Ställ in vind och sol tröskel samt eventuell gångtid och vinkling (se
kapitel 8).

Elektriska apparater och batterier får inte slängas i hushållssoporna.
Denna symbol (genomstruken soptunna enligt WEEE bilaga IV) innebär återvinning av elektriska och elektroniska apparater i EU-länderna.
Kasta inte apparaten eller batteriet i hushållssoporna. Informera dig om vilka återvinningsmöjligheter som finns i ditt område och använd dig av
återvinningssystemet vid kassering.
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WISO Quattro Art. nr.: 01816400
WISO Quattro Nero Art. nr.: 01816403

Automatisering av markiser,
persienner eller takfönster.

Driftspänning: 230VAC, 50 Hz
Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kV
Effektförbrukning: 2 W

Utgång (upp/ned): 230VAC, 50 Hz
Bryteffekt: 250VAC, 3A, cos f > 0,8 ind.
Omkopplingstid, nedfällning: 3 – 180 sekunder

Vändningstid: 0 – 30 sekunder
Programvaruklass: A
Drifttemperaturområde: 0 ºC till +40 ºC
Kapslingsklass: IP 30
Föroreningsgrad: 2
Batteri: CR 2032
Mått (L x B x H): 50 × 50 × 46 mm (utan ram)

Färg: signalvit (liknande RAL 9016)
Färg Nero: antracit (liknande RAL 9011)

Kontrollmärkning: p

OBS!
Beakta installationsföreskrifterna enligt VDE 0100!

Om flera motorer skall styras parallellt MÅSTE dessa separeras
med lämpligt motorrelä.

Ä

OBS!
När motorrelä skall användas MÅSTE trådbygeln (C–L1)
tas bort. Gäller dock inte för motorrelä typ MCR2S och 
MCR3S.

Ä

6. Första idrifttagning

Artikel-Nr.: 8570010B D1

14. Strömavbrott/batteribyte/återställning av styrningen till leveransskick

II händelse av strömavbrott sparas alla dessförinnan programmerade tider och inställningar i upp till 2 år. Under denna tid blinkar displayen under de första
10 minuterna, därefter släcks displayen så länge som strömavbrottet kvarstår. När driftspänningen återkommer visar styrningen aktuell tid automatiskt. Om
ett infällnings- eller utfällningskommando stod i begrepp att utföras när strömavbrottet inträffade, startas detta körkommando automatiskt när driftspännin-
gen återvänder. För att kunna byta batteri ska du dra ut manöverdelen från nätdelen och ta ut batteriet från baksidan av manöverdelen. Efter batteribytet
utförs automatiskt en återställning (Reset) av styrningen och de fabriksinställda tiderna laddas in. Den av dig utförda programmeringen – inklusive klocks-
lag och datum – raderas.

OBS!
Sker idrifttagningen utan anslutning av en vindsensor måste
en trådbygel sättas in mellan klämma 4 och 5 på nätdelen.
Dessutom måste inställningarna för trådbygeln utföras vid
idrifttagningen (se under ”11. Detaljerat om programmering –
menypunkt H5 vindfunktion”).

i

H6  Motorgångtid / IDS-funktion

Med gångtid menas vilken position solskyddet/fönster skall ta när t.ex sol-
funktionen är aktiv. Motorgångtiden ställs in med knapparna o eller u i
sekunder. Dessutom kan fortfarande driftläget IDS ställas in. IDS-funktionen
(intelligent decentraliserad solskyddsstyrning) gör det möjligt att särskilja
mellan solljus- och temperaturberoende, tidsberoende, manuella resp. säker-
hetsrelevanta centralkommandon utan extra installationsarbete. Detta gör att
du t.ex. kan åstadkomma en avbländning av solljus- och temperaturberoende
körkommandon. Övriga centralkommandon, t.ex. säkerhetsrelevanta eller
tidsberoende kommandon, utförs dock alltid. Inställningen av driftsättet IDS
visas före gångtidsalternativet 3 sekunder. När du väljer detta driftsätt visas
texten IDS på displayen. I driftsätt IDS kan undermenypunkterna U 6.1 och
U 6.2 inte väljas. IDS används oftast till jalusier, och är därför inte så vanlig
i Skandinavien.

H9  Klockslag / datum
Meny för inställning av aktuellt klockslag med knap-
parna o eller u.

U9.1
Meny för inställning av aktuellt år med knapparna
o eller u.
Inställbara värden: 2004 till 2099.

År

U9.2
Meny för inställning av aktuellt datum med knapparna
o eller u. De första två siffrorna anger dagen och
de sista två anger månaden. När du ändrar värdet för
dag följer månaden automatiskt med och kan inte
ställas in separat.

Datum

U9.3
Undermeny för inställning av automatisk sommartids-/
vintertidsomställning. Funktion ON betyder, autom.
omställning av sommartid/vintertid. Om du vill sköta
omställningen manuellt, använder du knapparna o
eller u för att ställa in värdet på OFF.

Autom. sommartids-/vintertidsomställning

U9.4
Denna undermeny visas bara om värdet för U 9.3 är
OFF. Du kan ställa in respektive tid med knapparna
o eller u. På displayen visas ett blinkande S för
sommartid resp. ett blinkande W för vintertid.

Man. sommartids-/vintertidsomställning

12.1
Vid skador på anslutningskabeln till vindsensorn
visas denna defekt på displayen. Vindsymbolen,
infällningspilen och de båda mittsegmenten visas
blinkande. Solskyddet fälls in omedelbart och låses i
infällt läge så länge som defekten kvarstår

Kabelbrott för vindsensor

12.2
Om den utomhusmonterade vindsensorn inte avger
några signaler på mer än 48 timmar, släcks klockslaget
på displayen och texten ”48 h” och en blinkande vind-
symbol visas i stället. Detta utgör en indikation på att
vindsensorn bör undersökas. Kontrollera om vind-

sensorn kan röra sig fritt och utan friktion genom att knuffa till vindflöjeln. Om
varningen på displayen fortfarande kvarstår efter detta test, kan solskyddet inte
användas utan risk. Du kan kvittera detta larm genom att trycka på knappen
O, men varningen kommer att visas på displayen igen efter en timme.
Vi rekommenderar att styrningen tas ur bruk och säkras mot oavsiktlig
användning.

Impulsövervakning för vindsensor

Om multifunktionsingången har aktiverats i meny H7 (ON) visas symbolen ö
på displayen. Genom inställning av funktionsvalet i undermeny U 7.1 utförs
motsvarande körkommando när multifunktionsingången är aktiv. Detta
anges med motsvarande symbol S, T, och r nere till höger på displayen.
Om respektive symbol blinkar betyder detta att multifunktionsingången inte
längre är aktiv, och att återställningsfördröjningen har börjat löpa. När åter-
ställningsfördröjningen har löpt ut slocknar symbolen igen.

H7  Multifunktionsingång
Till multifunktionsingången, klämma 4 och 6 på nät-
delen, kan en vanlig rumstermostat (art. nr. 01100271/
brytkontakt) eller en regnvakt (art. nr. 01083520) anslu-
tas. I denna menypunkt till- resp. frånkopplar du multi-
funktionsingången. Om multifunktionsingången är

inaktiverad, kan undermenypunkterna U 7.1 och U 7.2 inte väljas. Aktivera
multifunktionsingången genom att ställa in denna på ON.

U7.2

Återställningsfördröjningen för multifunktionsingången
gör att du kan ställa in en fördröjningstid i minuter, så
att när multifunktionsingången är inaktiv utförs inte
körkommandot omedelbart.

Tidsfördröjning,
multifunktionsingång av

H8  Takfönsterfunktion
Med denna funktion växlas manöverknapparna på
displayen.

OFF: o = infällning av solskydd
u = utfällning av solskydd

ON: o = öppna takfönster
u = stäng takfönster

U5.2 Vindsensortyp

U6.1
Vinklingstid används för att vinkla en persienn lamell.
Inställningen av vinklingstiden är beroende av stor-
leken och konstruktionen hos solskyddet, och ställs
in med knapparna o eller u i sekunder. När motor-
gångtiden har passerat förflyttas solskyddet kort i

motsatt riktning (infällning), för att exempelvis noggrant positionera lamell-
vinkeln. Vinklingsfunktionen utförs i automatdrift och manuell drift. Om utfäll-
ningsknappen u trycks in medan ett utfällningskommando pågår eller om
knappen för öppning av takfönstret aktiveras för takfönstret, utförs ingen
vinkling när utfällningen är slutförd.

Vinklingsstid

U6.2
Om denna funktion är aktiverad, är krypdrift (även
kallad ”dödmansgrepp”) i upp till 2 sekunder möjlig.
Först efter 2 sekunder utförs gångtidskommandot.
Denna funktion används endast till persienner för att
förenkla vinkling av persiennlamell vid manuell körning.

Krypdrift

U7.1
Du kan välja mellan fyra olika funktioner.

FA1 = Ingången är belagd med en rumstermostat
(art. nr. 01100271) och fungerar tillsammans med en
ansluten lux-sensor. Solskyddet fälls inte ut förrän den
inställda rumstemperaturen och solljusgränsvärdet
överskrids. Om temperaturen eller solljusgränsvärdet
underskrids, fälls solskyddet in igen efter återställ-
ningsfördröjningen. Om texten FA1 blinkar på display-

en måste du aktivera solfunktionen i huvudmeny H4 (H4 = ON)

FA2 = Ingången är belagd med en rumstermostat
(art. nr. 01100271). Styrningen sker enbart beroende
på rumstemperaturen. Om den inställda temperaturen
överskrids, fälls solskyddet ut eller takfönstret öppnas.
Om den inställda temperaturen sjunker under gräns-
värdet, fälls solskyddet in igen efter återställnings-
fördröjningen.

Funktionsval för multifunktionsingången

OBS!
Driftsättet IDS får bara användas tillsammans med Vestamatic®-
motorreläboxar med IDS-funktionalitet.

OBS!
Om den inställda vinklingstiden visas blinkande, är den inställda
vinklingstiden längre än motorgångtiden.

Inställning av
motorgångtid
i sekunder

Inställning
av driftsätt
IDS

i

i

Fig. FA1 aktiv Fig. FA2 aktiv Fig. FA3 eller
FA4 aktiv

Om den uppmätta vindhastigheten överskrider det
inställda gränsvärdet, fälls solskydden in omedelbart.
På displayen visas den blinkande infällningspilen och
vindsymbolen och utfällningsknappen för vindlarmets
tid slocknar. Om vindsymbolen lyser konstant, har vind-
gränsvärdet överskridits. Om vindsymbolen blinkar,
ligger den uppmätta vindstyrkan under det inställda

vindgränsvärdet, och återställningsfördröjningen börjar löpa. När återställ-
ningsfördröjningen för vind har löpt ut, manövreras solskyddet/takfönstret i
automatdrift utifrån uppmätta sensordata, i manuell drift kan solskyddet/tak-
fönstret åter ställas i önskad position med hjälp av knapparna o eller u.

FA3 = Ingången är belagd med en regnvakt (art. nr.
01083520). När regn detekteras av sensorn utförs
omedelbart ett infällnings- eller stängningskomman-
do i automatdrift eller manuell drift.

FA4 = Ingången är belagd med en regnvakt (art. nr.
01083520). När regn detekteras av sensorn utförs
omedelbart ett infällningskommando, dock enbart i
automatdrift. I manuell drift kan solskyddet eller tak-
fönstret manövreras för hand.

13. Spärrning av pekskärmen

Du kan spärra displayen med spärrknappen s (håll den intryckt i 3 sekunder) när du exempelvis ska göra ren displayen. Spärren upphävs genom att du
återigen håller spärrknappen intryckt i 3 sekunder.

U5.1
Med hjälp av återställningsfördröjningen av vindlarm
kan du ställa in en fördröjning i minuter, så att sols-
kyddet inte omedelbart fälls ut igen efter ett vindlarm.

Tidsfördröjning, vindlarm av

OBS!
Visning av vindfunktionen/vindlarmet på displayen.i

OBS!
Visning av multifunktionsingången på displayen.i

Styrningen är driftklar direkt efter installationen och tillkopplingen av mat-
ningsspänningen. Styrenheten befinner sig i manuell drift vid uppstart.
Aktuellt klockslag och datum liksom ytterligare grundinställningar är redan
inställda vid leveransen (se tabell ”9. Fabriksinställningar”). Det enda du
behöver göra är att justera inställningarna efter dina personliga önskemål.
Växla till automatdrift genom att trycka på knappen för manuell/automatdrift
(uppe till vänster). Handsymbolen H försvinner och ersätts med autosym-
bolen Auto. Solskyddet åker nu utifrån uppmätta sensordata eller enligt de
programmerade tiderna in resp. ut. Du kan växla till manuell drift genom att
trycka en gång till på autoknappen a. Solskyddet eller takfönstret kan när
som helst manövreras med knapparna o och u även i automatdrift. Du
kan alltid stoppa solskyddet mitt i rörelsen genom att trycka på motsvaran-
de knapp. Manuel drift innebär att alla funktioner utan vind är bortkopplade.

Undermeny för inställning av använd vindsensortyp.
Inställningsmöjligheter:
CO 1 =

WS XS art. nr.: 01100310
WS XS Alu art. nr.: 01100410
WISO Crystal Station art. nr.: 01100330

CO 2 = WS Classic M art. nr.: 01100235
CO 3 = reservinställning

S
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H1  Tidsstyrning, infällning
Meny för inställning av klockslaget för daglig körning
för veckans alla dagar i automatdrift, för att fälla in
solskyddet eller stänga takfönstret.

7. Displaymeddelanden 9. Fabriksinställningar

11. Detaljerat om programmering

Detaljer HUVUDMENY UNDERMENY Detaljer

Automatikspärr, start U 3.1

H 1

H 2

H 3

Automatikspärr, slut U 3.2

Gränsvärdesinställning, utfällning U 4.1

H 4 Solfunktion

Tidfördröjning, utfällning U 4.2

Gränsvärdesinställning, infällning U 4.3

Tidsfördröjning, infällning U 4.4

Tidsfördröjning, vindlarm av U 5.1

H 5 Vindfunktion

Vindsensortyp U 5.2

Vinklingstid U 6.1

H 6 Motorgångtid / IDS-funktion

Krypdrift U 6.2

Funktionsval, multifunktionsingång U 7.1

H 7 Multifunktionsingång

Tidsfördröjning, multifunktionsingång av U 7.2

År U 9.1

H 9

H 8

Klockslag / datum

Takfönsterfunktion

Datum U 9.2

Autom. sommartids-/vintertidsomställning
ON                     OFF U 9.3

Manuell sommartids-/
vintertidsomställning U 9.4

SLUT

Knapp m

Knapp m

Knapp m

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _Knapp _

Knapp m

Knapp m

Knapp m

Knapp m

Knapp m

Knapp m

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Knapp _

Tidsstyrning, infällning

Tidsstyrning, utfällning

Automatikspärr

Huvud- Under- Funktion Fabriks- Inställnings- Personliga
meny meny inställning möjlighet inställningar

H 1 Tidsstyrning, infällning OFF 00:00 – 23:59; OFF
H 2 Tidsstyrning, utfällning OFF 00:00 – 23:59; OFF
H 3 Automatikspärr OFF ON / OFF

U 3.1 Automatikspärr, start 9:00 00:00 – 23:59
U 3.2 Automatikspärr, slut 16:00 00:00 – 23:59

H 4 Solfunktion ON ON / OFF
U 4.1 Gränsvärdesinställning, utfällning 15 kilolux 5 – 40 kilolux
U 4.2 Tidfördröjning, utfällning 2:30 min. 00:10 – 05:00 min.
U 4.3 Gränsvärdesinställning, infällning 10 kilolux 3 – 38 kilolux
U 4.4 Tidsfördröjning, infällning 16 min. 02:00 – 40:00 min.

H 5 Vindfunktion 28 km/tim 10 – 60 km/tim
(1m/s = 3,6 m/s)

U 5.1 Tidsfördröjning, vindlarm av 16 min. 2 – 20 min.
U 5.2 Vindsensortyp CO 1 CO 1 – CO 3

H 6 Motorgångtid / IDS-funktion 180 sek. IDS; 3 – 180 sek.
U 6.1 Vinklingstid 0,0 sek. 0,0 – 30 sek.
U 6.2 Krypdrift OFF ON / OFF

H 9 Klockslag / datum aktuellt 00:00 – 23:59
H 8 Takfönsterfunktion OFF ON / OFF

U 9.1 År aktuellt 2004 – 2099
U 9.2 Datum aktuellt 01.01 – 31.12

U 9.4 Manuell sommartids-/vintertidsomställning W S / W
U 9.3 Autom. sommartids-/vintertidsomställning ON ON / OFF

H 7 Multifunktionsingång OFF ON / OFF
U 7.1 Funktionsval, multifunktionsingång FA 1 FA 1 – FA 4
U 7.2 Tidsfördröjning, multifunktionsingång av 5 min. 02:00 – 15:00 min.

10. Grundinställningar

1. Knapptryckning: visning av vindhastigheten i km/tim och solljusstyrkan i form av staplar.
2. Knapptryckning: visning av klockslaget för daglig körning för menypunkt H1 Tidsstyrning, infällning (om denna är inprogrammerad).
3. Knapptryckning: visning av klockslaget för daglig körning för menypunkt H2 Tidsstyrning, utfällning (om denna är inprogrammerad).

I driftsättet manuell drift är alla automatfunktioner inaktiva. Enbart vindfunktionen och multifunktionsingång FA3 förblir aktiv. Solskyddet kan alltid manövreras
med knapparna o och u (om solskyddet inte är blockerat av t.ex. vind). För att växla till automatdrift trycker du på knappen h, växlingen visas med knap-
pen a. Styrningen fäller nu ut eller in solskyddet utifrån uppmätta sensordata eller inprogrammerade körtider. Även i automatdrift kan solskyddet alltid
manövreras med knapparna o och u. Du kan alltid stoppa solskyddet eller takfönstret mitt i rörelsen genom att trycka på motsvarande motknapp. För att
växla till manuell drift trycker du på knappen a, växlingen visas med knappen h.

10.1 Driftsätten manuell och automatdrift

10.2 Infoknapp (Följande information kan visas med hjälp av infoknappen i – bara i automatdrift)

VIKTIGT!
Om texten Auto visas blinkande på displayen betyder detta
att det finns en aktiv automatikspärr. Mer information finns
under ”11. Detaljerat om programmering – menypunkt H3”.

i
Driftsätt
automatdrift

Driftsätt
manuell drift

H4  Solfunktion
Meny för till- eller frånkoppling av solfunktionen.
Denna funktion kan inaktiveras med knapparna o
eller u till OFF. Vid inaktiv funktion visas inte under-
menypunkterna U4.1 och U4.4.

U3.1
Inställning av den tidpunkt då automatikspärren ska
aktiveras.

Automatikspärr, start

U3.2
Inställning av den tidpunkt då automatikspärren ska
upphöra. Därefter undersöks de anslutna sensorerna
på nytt, och om så behövs utförs ett körkommando.

Automatikspärr, slut

U4.1
Meny för inställning av det gränsvärde i kilolux vid vil-
ket solskyddet fälls ut resp. takfönstret öppnas. Du
kan ställa in gränsvärdet individuellt med knapparna
o och u. Dessutom visas den uppmätta solljus-
styrkan i form av staplar. Först när stapeln överskri-

der strecket i mitten, detta visar det inställda gränsvärdet i kilolux, påbörjas
utfällningen efter startfördröjningen.

Gränsvärdesinställning, utfällning

U4.2
Startfördröjningen skjuter upp utfällningen av sols-
kyddet eller öppningen av takfönstret till dess att det
inställda solljusgränsvärdet har överskridits. Ställ in
startfördröjning i minuter : sekunder med knapparna
o eller u.

Tidfördröjning, utfällning

U4.3
Meny för inställning av det gränsvärde i kilolux vid vil-
ket solskyddet fälls in resp. takfönstret stängs. Du kan
ställa in gränsvärdet individuellt med knapparna o
eller u. Dessutom visas den uppmätta solljusstyr-
kan i form av staplar. Först när stapeln underskrider

strecket i mitten, detta visar det inställda gränsvärdet i kilolux, påbörjas
infällningen efter återställningsfördröjningen.

Gränsvärdesinställning, infällning

U4.4
Återställningsfördröjningen gör att solskyddet inte
omedelbart fälls in eller takfönstret stängs om soll-
jusgränsvärdet underskrids exempelvis pga. att solen
tillfälligt går i moln. Ställ in valfri återställningsfördröj-
ning i minuter:sekunder med knapparna o eller u.

Tidsfördröjning, infällning

H5  Vindfunktion
Om den uppmätta vindhastigheten överskrider det inställda gränsvärdet,
fälls solskydden in omedelbart. Inställningen av vindgränsvärdet i km/tim
(1 m/s = 3,6 km/h) är beroende av storleken och konstruktionen hos sols-
kyddet eller takfönstret och ställs in med knapparna o eller u. Solskyddet
kan inte fällas ut igen förrän efter en återställningsfördröjning. Om det inte
finns någon vindsensor ansluten till styrningen, ställer du in vindgränsvärdet
på symbolen för ”Trådbygel” (se fig. 2). Denna symbol visas efter den max.
inställbara vindhastigheten på 60 km/tim . Dessutom måste klämmorna
4 och 5 till vindsensoringången kopplas ihop med en trådbygel.

H2  Tidsstyrning, utfällning
Meny för inställning av klockslag för daglig körning för
veckans alla dagar i automatdrift, för att fälla ut sols-
kyddet eller öppna takfönstret. En inställd vändning
utförs inte i slutet av utfällningen

OBS!
Ingen tidsstyrd utfällning utförs vid aktivt vindlarm eller när
multifunktionsingången är aktiv med inställningen FA3 eller
FA4.
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OBS!
Staplarna under visningen av vindgränsvärdet är avsedda
som optisk funktionskontroll av vindsensorn. Om vindsensorn
levererar tillräckligt stor impuls under sin rotation, visas sta-
plarna helt fyllda från vänster till höger en gång för att indikera
vindsensorns funktion (se fig. 1).
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H3  Automatikspärr
Meny för programmering av ett tidsfönster inom vilket
den automatiska styrningen är inaktiverad. Detta
innebär att under den angivna tidsperioden utförs
inga automatiska infällnings- eller utfällningskom-
mandon på grund av solljus och/eller temperatur.

Denna funktion kan aktiveras med knapparna o eller u till ON. Vid inaktiv
funktion visas inte undermenypunkterna U3.1 och U3.2.

OBS!
Vindfunktionen eller multifunktionsingången FA3 och FA4
påverkas inte av automatikspärren. Om automatikspärren
aktiveras under dagen, visas texten Auto blinkande på dis-
playen.

i

OBS!
Om texten ON visas blinkande på displayen, utförs den auto-
matiska styrningen uteslutande baserat på rumstermostaten,
eftersom multifunktionsingången FA2 aktiverats (se U7.1
Funktionsval FA2). Sol-/molnsymbolen visas då inte i auto-
matdrift.

i

Vid omkoppling från manuell till automatdrift utförs inga körkommandon om
automatikspärren är aktiv.

Styrningen har många funktioner som kan ställas in individuellt efter dina behov. Öppna huvudmenyn genom att hålla menyknappen m intryckt under
3 sekunder.

– Välj en huvudmenypunkt i huvudmenyn genom att trycka på menyknappen m en gång till.
– Välj en undermenypunkt genom att trycka på undermenyknappen _.
– Du kan alltid gå tillbaka ett steg i huvud-/undermenyn genom att trycka på Escape-knappen e.
– Om du håller Escape-knappen e intryckt i 3 sekunder avslutas programmeringen och de ändringar du har gjort sparas automatiskt.

8. Programmeringsmeny

För att ställa in ett värde i en viss meny använder du knapparna o och u. Du kan antingen ändra stegvis genom att trycka kort på knapparna, eller ändra
snabbt uppåt eller nedåt genom att hålla dem intryckta (> 2 sekunder).
Om det finns undermenyer i en huvudmeny visas knappen _ på displayen. Huvudmenypunkter återges med ett H och huvudmenysiffran (t.ex. H5).
Undermenypunkter återges med ett U, huvudmenysiffran och undermenysiffran (t.ex. U 5.1). Denna förkortning visas varje gång under 1 sekund innan
respektive meny visas på displayen. Om du befinner dig i meny H9 och trycker på knappen m en gång till, stängs menyn. Om programmeringsmenyn är
öppen men du inte trycker på någon knapp under mer än 180 sekunder, stängs programmeringsmenyn automatiskt.

Fig. 1 Fig. 2

OBS!
– Använd knapparna o eller u för att till- eller frånkoppla en funktion (ON / OFF) alternativt öka/sänka det inställda värdet.
– De tider och värden som visas på displayillustrationerna i denna bruksanvisning ska bara betraktas som exempel. Enbart visningen av

symboler, pilar, text osv. samt varningar motsvarar den faktiska visningen på displayen.
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Undermeny U5.1 och U5.2.
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