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1  Sluit de motor aan mbv een afstelkabel

2  Controleer de draairichting

3  Pas de draairichting aan 

4  Plaats de toepassing in het midden

Plaats de toepassing in het midden

RTS

WT

RTS

WT

OK  4

 

Niet OK  3

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

RTS

WT

230V AC

RTS

WT
OF

Bepalen van de draairichting (motor moet afgesteld zijn)

Smoove Uno io

 
Aarde

Nul

Aarde

Nul
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Sluit de motor aan op de besturing

Overzicht van de besturing

230V AC

Motor

LED

PROG

Neer

Auto/Manu Stop/my

Op
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Instellingen van de dipswitches

Achterkant van de 
Smoove Uno io

Productkeuzes voor de Smoove Uno io

Rolluiken
Fabrieksinstelling
Allemaal op OFF

Screens
Nr. 2 = ON

Rolgordijn
Nr. 3 = ON

Buiten jaloezie
Nr. 1 - ON

Zonnescherm
Nr. 1 en
Nr. 2 = ON

Gordijn
Nr. 1 en
Nr. 3 = ON

Raam
Nr. 2 en 
Nr. 3 = ON

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

ONOFF
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Programmeren

Zet met de OP toets de
toepassing in het bovenste eindpunt

Druk opnieuw kort tegelijk op de OP en 
NEER toetsen, de toepassing gaat naar 

het onderste eindpunt

Druk de OP en NEER toetsen tegelijk in 
voor minstens 5 s, tot de toepassing kort 

op en neer beweegt

Druk meteen op de MY (stop) 
toets wanneer het onderste 

eindpunt is bereikt

Druk op de PROG
toets tot deze
groen wordt

Volg de instructies op de 
afstandsbediening/scherm

De toepassing 
beweegt kort op 

en neer

Voor zenders 
zonder feedback

Voor zenders  
met feedback

1  Opslaan van de looptijd
(De eindpunten van de motor moeten van tevoren zijn ingesteld)

2  Opslaan en wissen van een zender
(Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd binnen de 30 s na het inschakelen van de
spanning of na de installatie van de Smoove Uno io in de voedingsmodule)

 5 s

➞

➞

A

B

Druk kort op de PROG toets 
van de te installeren zender

<1 s<1 s

Achterkant 
Smoove

Achterkant Situo

Nina io
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Houd de PROG
toets meer dan

7 seconden
ingedrukt

Na 2 s zal de LED 
groen branden

Korte op en  
neer beweging

Na nog eens 5 s zal 
de LED gaan

knipperen

3  Product in terug in de fabrieksinstellingen zetten
(Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd binnen de 30 s na het inschakelen van de spanning of na 
de installatie van de Smoove Uno io in de voedingsmodule)

7 s
Alle configuraties en

opgeslagen io 
apparatuur is gewist 

uit het geheugen

Zet de toepassing op de gewenste positie

Zet de toepassing op de MY positie door kort op 
de MY toets te drukken

Druk kort op de MY toets 
om te stoppen

Druk op de MY  
toets tot...

Druk opnieuw op de MY toets 
gedurende > 5 s en tot de 

toepassing kort op en neer gaat

De My positie is
geprogrammeerd

...de toepassing
kort op en neer gaat.

De MY positie  
is gewist

4a  Opslaan van de MY Positie

4b  Wissen van de MY Positie

 5 s

 5 s

OF

OF

OF
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Druk op de NEER toets tot het 
onderste eindpunt is bereikt met 

naar buiten gesloten lamellen

5  Opslaan van de kantelhoek voor buiten jaloezieën

Druk de OP en NEER 
toetsen tenminste  

5 s gelijk in.

De toepassing
beweegt kort op

en neer

Druk op de MY toets, de toepassing 
beweegt kort op en neer

Korte pulsen op de OP toets 
om de lamellen van gesloten 

naar volledig open te
draaien

Druk na het bereiken van het 
maximaal draaibereik gelijktijdig 

op de toetsen OP en MY tot 
de toepassing kort op en neer 

beweegt

 >5 s

OF OF


