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1. WST P
Oximo 50 S Auto io jest krótkim nap dem, który ustawia swoje po oenia graniczne w sposób
automatyczny.
Nap d Oximo 50 S auto io sk ada si z dwóch nieroz cznych elementów:
• modu u Oximo io: elementu zawieraj cego uk ad elektroniczny oraz odbiornik radiowy nap du
• modu u rurowego S: elementu zawieraj cego uk ad nap dowy.
Zadaniem nap du Oximo 50 S auto io jest nap dzanie rolet wyposaonych w wieszaki blokuj ce
i ograniczniki ustawione zgodnie z warunkami uytkowania opisanymi poniej.
Nap d Oximo 50 S io moe by zamontowany zarówno z prawej, jak i z lewej strony.
Nap d Oximo 50 S auto io jest wyposaony w:
- zabezpieczenie przed przeszkodami, chroni ce pancerz rolety podczas jej opuszczania.
- zabezpieczenie przed zamarzaniem, chroni ce pancerz rolety podczas jej podnoszenia.

Co to jest io-homecontrol®?
W Oximo 50 S Auto io wykorzystano io-homecontrol® - nowy, uniwersalny i bezpieczny protokó
komunikacji bezprzewodowej, uywany przez renomowanych producentów z bran automatyzacji
urz dze domowych i techniki budowlanej. Protokó io-homecontrol® umoliwia wzajemn
komunikacj pomi dzy wszystkimi urz dzeniami zapewniaj cymi komfort i bezpieczestwo oraz
pozwala sterowa nimi przy pomocy jednego nadajnika.
Elastyczno i doskona a kompatybilno systemu io-homecontrol® umoliwia jego dostosowanie do
zmieniaj cych si potrzeb uytkownika. Na przyk ad najpierw mona zautomatyzowa rolety okienne
i rolet od drzwi wejciowych, a nast pnie wyposay w urz dzenia systemu io-homecontrol®
markizy, bram wjazdow i bram garaow , albo owietlenie ogrodu.
Chocia monta tych elementów b dzie roz oony w czasie, pozostan one kompatybilne z istniej c
instalacj , dzi ki technologii io-homecontrol®, która zapewni ich wzajemn wspó prac .
Dok adniejsze informacje mona znale na stronie internetowej, pod adresem
www.io-homecontrol.com
io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install.
io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort,
security and energy savings.
www.io-homecontrol.com
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2. BEZPIECZE STWO
2.1. Bezpiecze stwo i zakres odpowiedzialno ci
Przed zamontowaniem i uytkowaniem produktu, naley uwanie przeczyta niniejsz instrukcj
montau.
Ten produkt Somfy powinien by instalowany przez specjalist z zakresu urz dze mechanicznych i
automatyki w budynkach mieszkalnych.
Instalator musi ponadto stosowa si do norm i przepisów obowi zuj cych w kraju, w którym jest
wykonywany monta, oraz przekaza klientom informacje dotycz ce warunków uytkowania i
konserwacji produktu.
Uywanie produktu poza zakresem zastosowania okrelonym przez Somfy jest zabronione.
Spowodowa oby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji,
zwolnienie producenta z odpowiedzialnoci oraz utrat gwarancji Somfy.
Przed rozpocz ciem montau naley sprawdzi zgodno tego produktu ze sprz tem i akcesoriami,
które maj z nim wspó pracowa .

2.2. Ogólne zalecenia dotyczce bezpiecze stwa
Wane jest równie, by podobnie jak zalece bezpieczestwa przedstawionych w niniejszej instrukcji,
przestrzega dok adnych instrukcji zawartych w dokumencie «Zalecenia dotyczce bezpieczestwa»,
zgodnie z którymi naley post powa .

2.2.1. Modu Oximo io
1) Nigdy nie zanurza modu u Oximo io w p ynach!
2) Nigdy nie wierci otworów w module Oximo io!
3) Nie przecina anteny!
4) Nie wolno uszkodzi anteny: Ryzyko poraenia
pr dem.

2.2.2. Modu rurowy S
1) Nigdy nie zanurza nap du w p ynach!
2) Unika uderzania w nap d!
3) Uwaa , aby nie upuci nap du!
4) Nigdy nie wierci otworów w nap dzie!
5) Nigdy nie uywa modu u rurowego S bez modu u
Oximo io. Te dwa elementy s nieroz czne i nie mog
dzia a niezalenie od siebie.

1

2

3

4

1

2

3

4

2.3. Specjalne zalecenia dotyczce bezpiecze stwa
2.3.1. Roleta
- Sprawdzi wytrzyma o rolety i jej akcesoriów.
Roleta powinna by wyposaona w nast puj ce elementy:
• ograniczniki przykr cone na listwie kocowej,
ograniczniki sta e (A) lub wyjmowane (B), montowane
w prowadnice lub listw kocow pe ni ce funkcj
ogranicznika,
• rygle lub wieszaki blokuj ce (C).
- Sprawdzi , czy zastosowany nap d jest dostosowany do
rozmiarów rolety, aby nie uszkodzi rolety i/lub produktu
Somfy.
* W celu uzyskania informacji dotycz cych zgodnoci
nap du z rolet i elementami dodatkowymi, naley
zwróci si do producenta rolety lub do firmy Somfy.
2

C

A
B
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2.3.2. Rygle i wieszaki blokuj ce
- Po przymocowaniu pancerza rolety do rury nawojowej
F
sprawdzi , czy w przypadku, gdy roleta znajduje si w
dolnym po oeniu granicznym, wieszak blokuj cy / rygiel
jest ustawiony prawid owo i czy pierwsza lamela zosta a
wsuni ta w prowadnice w po oeniu pionowym (zgodnie
z kierunkiem si y F). W razie potrzeby, dostosowa liczb
uywanych lameli, aby poprawi po oenie rygla/wieszaka
F
blokuj cego, gdy roleta jest ustawiona w dolnym po oeniu
granicznym.
- Naley zawsze sprawdzi informacje na kartach z
wymiarami i wag produktów i zapozna si z zaleceniami producenta dotycz cymi montau wieszaków
blokuj cych lub rygli, w celu wybrania produktów dostosowanych do danej rolety.
Uy co najmniej 2 rygli lub 2 wieszaków blokuj cych w celu przymocowania pancerza rolety do
rury nawojowej.

3. ZAWARTO

ZESTAWU

Nap d Oximo 50 S auto io sk ada si z dwóch nieroz cznych
elementów:
- modu u rurowego S (D),
- modu u Oximo io (E).

D

E

4. MONTA
Naley koniecznie zachowa kolejno czynnoci montau zalecan w instrukcji!

4.1. Monta modu u Oximo io
Dostarczona tama klej ca jest do jednokrotnego
uytku! Zawsze naley uywa
tamy klej cej
dostarczonej przez Somfy. Uycie wszelkich innych
tam klej cych jest zabronione!
Jeeli roleta nie posiada p yt zabezpieczaj cych,
oprócz tamy klej cej, konieczne jest zastosowanie
dodatkowego elementu mocuj cego, np. opaski Rilsan.
Wybrany, dodatkowy element mocuj cy powinien
przytrzymywa modu Oximo io wewn trz bocznej
cianki, niezalenie od warunków uytkowania rolety.
1) Oczyci wewn trzn powierzchni cianki bocznej (F)
kasety.
2) Zdj
zabezpieczenie z tamy klej cej przyklejonej do
modu u Oximo io (E).
3) Przyklei modu Oximo io (E) do cianki bocznej (F) kasety.

1

Wyprowadzi przewód zasilaj cy z kasety przez otwór
z piercieniem uszczelniaj cym, w celu zabezpieczenia
go przed napr eniem.

1

2

E
F
3

E

F

D
G

4.2. Przygotowanie modu u rurowego S
1) Zamontowa adapter (G) i zabierak (H) na module
rurowym S (D).
2) Zmierzy odleg o (L1) mi dzy kraw dzi wewn trzn
g owicy modu u rurowego S a kocówk zabieraka.
Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.
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4.3. Przygotowanie rury nawojowej
1) Przyci rur nawojow na  dan d ugo .
2) Wyrówna krawdzie rury nawojowej i usun
3) W rurach nawojowych g adkich (I), wyci
nastpuj cych wymiarach:
- e = 4 mm; l = 28 mm

1

2

opi ki.
rowek o

Ø > 47
3

I

e

I

4.4. Monta modu rurowy S – rura nawojowa
Procedura ta nie znajduje zastosowania w przypadku krótkich akcesoriów - zabieraka i kapsla,
które s specyficzne dla pancerza o niewielkiej
1
szerokoci.
D
1) Wsun modu rurowy S (D) w rur nawojow .
W przypadku g adkich rur nawojowych, ustawi wykonane
wczeniej wycicie na adapterze.
2) Ze wzgldów bezpieczestwa, przymocowa
rur
15 mm
nawojow na zabieraku przy pomocy 4 rub Ø 5 mm lub 2
4 stalowych nitów Ø 4,8 mm, umieszczonych:
5 mm
- co najmniej 5 mm od zewntrznej kocówki zabieraka:
L1
L1 - 5 i
20 mm
- nie wicej ni 15 mm od zewntrznej kocówki
zabieraka.
ruby lub nity maj by mocowane nie do modu u rurowego S, lecz tylko do zabieraka.

4.5. Monta moduu Oximo io z rur nawojow
wyposa on w modu rurowy S
1) Zamontowa rur nawojow wyposaon w modu
rurowy S (D) w uchwycie kapsla (J).
2) Wsun wtyczk (K) modu u Oximo io (E) do modu u
rurowego S (D).
Przykrci wtyczk (K) w module rurowym S (D).
3) Zamontowa rur nawojow wyposaon w modu
rurowy S (D) w uchwycie montaowym napdu (L).
W zalenoci od typu uchwytu, zamontowa piercie
sprysty (M).

1

D

J

2

E

D

K
3

M
L

D

5. OKABLOWANIE
Zawsze wykona ptl na przewodzie zasilaj cym, aby
zapobiec przedostaniu si wody do napdu!
- Wy czy zasilanie.
- Pod czy napd w sposób przedstawiony w poniszej
tabeli:
230 V ~ 50 Hz Przewód napdu
1 Br zowy
Faza
2 Niebieski
Neutralny
3 Zielono-ó ty
Uziemienie ( )
4

OFF

230 V 1
~
2
50 Hz 3
3 x 1,5 mm2

3 x 0,75 mm2
1
2
3
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6. URUCHOMIENIE
W niniejszej instrukcji jest opisany jedynie sposób uruchomienia urz dzenia przy pomocy lokalnego
nadajnika Somfy typu Situo io. Informacje na temat uruchomienia urz dzenia przy uyciu innych
nadajników io mona znale w odnosz cej si do nich instrukcji.

6.1. Okre lenie wykonanych etapów regulacji
Podczas ustawiania zasilany moe by tylko i wy cznie
jeden nap d Oximo 50 S Auto io – tylko ten, który jest
w danej chwili ustawiany.
W czy zasilanie i wykona czynno ci procedury «a» lub
«b», zalenie od tego, jak reaguje roleta:

ON

a Roleta wykonuje krótki ruch

Ustawienia zosta y zatwierdzone, a nie zaprogramowano
nadajnika io.
Zaprogramowanie pierwszego lokalnego nadajnika io
Somfy
1) Wcisn
jednocze nie przyciski Góra / Dó na
lokalnym nadajniku io Somfy (G), a roleta wykona
krótki ruch.
2) Wcisn krótko przycisk PROG lokalnego nadajnika
io Somfy (G): roleta wykona krótki ruch; nadajnik
zosta zaprogramowany.

Programowanie
pierwszy
lokalny nadajnik
Somfy io

1
(G)

2

PROG

lub
b Roleta nie przesuwa si

Nacisn
na przycisk Góra lub Dó i post powa
zgodnie z procedur «b1» lub «b2», zalenie od tego,
jak reaguje roleta.
b1 Roleta wci si nie przesuwa
Ustawienia
nie
zosta y
zatwierdzone
i
nie
zaprogramowano nadajnika io.
Wykona procedur z rozdzia u «Wstpne
zaprogramowanie lokalnego nadajnika Somfy io».

b1
lub
b2

Wstpne
zaprogramowanie
lokalny
nadajnik
Somfy io

lub
b2 Roleta

jest cakowicie podnoszona lub
opuszczania
Ustawienia zosta y zatwierdzone i nadajnik
io zosta zaprogramowany.
Przej do rozdzia u «Uytkowanie».

Uytkowanie

6.2. Wst pne zaprogramowanie lokalnego nadajnika
- Wcisn
jednocze nie przyciski Góra i Dó : roleta
wykonuje krótki ruch, lokalny nadajnik Somfy io zosta
wst pnie zaprogramowany w nap dzie.

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.
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6.3. Sprawdzenie kierunku obrotu nap du

1

1) Wcisn przycisk Góra lokalnego nadajnika io Somfy:
a) Jeeli roleta przesuwa si w gór , oznacza
to, e kierunek obrotu jest prawid owy: przej
do
rozdzia u«Potwierdzenie ustawie automatycznych».
b) Jeeli roleta przesuwa si w dó , oznacza to, e
kierunek obrotu jest nieprawid owy: wcisn
przycisk
«my», a roleta si poruszy; kierunek obrotu zosta
zmieniony.
2) Nacisn
na przycisk GÓRA w celu sprawdzenia
kierunku obrotu.

6.4. Potwierdzenie ustawie automatycznych
1) Wcisn przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c do momentu,
a roleta si poruszy.
2) Wcisn przycisk STOP/my, a roleta si poruszy, aby
zatwierdzi ustawienia automatyczne.
3) Wcisn
przycisk PROG na nadajniku io, aby
zaprogramowa pierwszy nadajnik:
 roleta wykonuje krótki ruch

a
Zatwierdzenie
ustawie
automatycznych

b

2

1

2

3

PROG

7. U YTKOWANIE
7.1. Standardowe dziaanie
7.1.1. Pozycja komfortowa (my)
Oprócz po oenia górnego i dolnego, w module Oximo io jest domy lnie zaprogramowana pozycja
po rednia jako «po oenie komfortowe (my)» w module Oximo io.
Uruchomi 2 kompletne cykle przesuwania rolety w Gór i w Dó , do górnego i dolnego po oenia
granicznego, w celu w czenia po oenia komfortowego.

7.1.2. Korzystanie z poo enia komfortowego
W celu zmiany po oenia komfortowego (my), patrz rozdzia «Dodatkowe ustawienia».
Korzystanie z po oenia komfortowego (my):
- Nacisn
krótko na przycisk «my», gdy roleta nie
wykonuje adnego ruchu: roleta zaczyna si przesuwa i
zatrzymuje si w po oeniu komfortowym (my).

my
my

7.1.3. Funkcja STOP
Roleta jest w trakcie przesuwania si
- Nacisn krótko na przycisk "my": roleta zatrzymuje si .

7.1.4. Przyciski Góra i Dó
Nacisn

krótko na przycisk Góra lub Dó , aby ca kowicie podnie

lub opu ci rolet .

7.1.5. Wykrycie przeszkody
Funkcja automatycznego wykrywania przeszkód zapewnia ochron
usuni cie przeszkód::
- Jeeli pancerz rolety napotka przeszkod podczas
przesuwania si rolety w dó :
 Roleta zatrzymuje si automatycznie,
 albo zatrzymuje si i automatycznie przesuwa si
do góry.

6

pancerza rolety i umoliwia

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.

Oximo 50 S Auto io

- Jeeli pancerz rolety napotka przeszkod podczas przesuwania si rolety
w gór :
 Roleta zatrzymuje si automatycznie.

7.1.6. Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Zabezpieczenie przed zamarzaniem dzia a na tej samej zasadzie, co funkcja wykrywania przeszkód:
- Jeeli nap d Oximo 50 S Auto io wykryje opór, wówczas nie porusza si , aby zapewni ochron
pancerza rolety:
 Roleta pozostaje w pocz tkowym po oeniu.

7.2. Dziaanie z czujnikiem sonecznym Somfy
Prosimy zapozna si z odpowiedni instrukcj .

8. DODATKOWE USTAWIENIA
8.1. Pozycja komfortowa (my)
8.1.1. Zmiana pozycji komfortowej (my)

1

1) Ustawi rolet w wybranym po oeniu komfortowym (my).
2) Wcisn
przycisk «my», przytrzymuj c, a roleta si
przesunie (ok. 5 sekund.):  dana pozycja komfortowa
(my) zostaje zapisana w pami ci.

8.1.2. Wykasowanie poo enia komfortowego
1) Wcisn przycisk "my":
 Roleta zaczyna si przesuwa i zatrzymuje si w
po oeniu komfortowym (my).
2) Wcisn ponownie przycisk «my», przytrzymuj c go do
momentu, a roleta wykona krótki ruch:
 Po oenie komfortowe (my) zostaje wykasowane.

2
lub
my

1

2
my
my

8.2. Dodawanie/Usuwanie z pamici lokalnych nadajników Somfy io oraz
czujników io
Prosimy zapozna si z odpowiedni instrukcj .

8.3. Zmiana kierunku obrotu
Kierunek obrotu mona zmieni w kadej chwili, uywaj c
zaprogramowanego, lokalnego nadajnika Somfy io.:
1) Ustawi rolet w rodkowym po oeniu.
2) Wciska równocze nie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c
a roleta wykona ruch (ok. 5 sekund.).
3) Wciska przycisk «my» do momentu, a roleta ponownie
zacznie si przesuwa : kierunek obrotu zostaje zmieniony.
4) Wcisn
przycisk Góra w celu sprawdzenia nowego
kierunku obrotu.
Informacje dotycz ce zmiany kierunku obrotu za pomoc
innego nadajnika, mona znale w odpowiedniej instrukcji.

1

2

3

4

9. WSKAZÓWKI I RADY
9.1. Pytania dotyczce Oximo 50 S Auto io?
Wnioski
Roleta nie dzia a.

Mo liwe przyczyny
Okablowanie jest nieprawid owe.
Nap d uleg przegrzaniu.
Zastosowany zosta niew a ciwy
przewód.

Copyright © 2010 Somfy SAS. All rights reserved.

Rozwizania
Sprawdzi okablowanie i zmodyfikowa
w razie potrzeby.
Poczeka a nap d ostygnie.
Sprawdzi , czy uyto przewodu 3
y owego.
7

Oximo 50 S Auto io

Wnioski
Roleta nie dzia a.

Moliwe przyczyny

Rozwizania

Bateria nadajnika jest s aba.

Sprawdzi , czy bateria jest s aba i w razie
potrzeby wymieni j .
Nadajnik jest niekompatybilny.
Sprawdzi kompatybilno i w razie
potrzeby wymieni nadajnik.
Zastosowany nadajnik io nie jest
Uy nadajnika ju wpisanego do
wpisany do pami ci nap du.
pami ci lub wpisa dany nadajnik.
Nap d Oximo 50 S Auto
Nap d Oximo 50 S Auto io znajduje si Wcisn przyciski Góra lub Dó na
io obraca si tylko w
zbyt blisko swoich po oe granicznych nadajniku, aby odblokowa nap d Oximo
jednym kierunku.
lub ostatniej napotkanej przeszkody.
50 S Auto io.
Po oenie komfortowe jest Roleta nie jest ca kowicie zamykana
Ca kowicie otworzy i zamkn rolet .
przesuni te w stosunku do b d otwierana.
ustawienia pocz tkowego.

9.2. Wymiana nadajnika io Somfy w przypadku jego utraty lub uszkodzenia
Prosimy zapozna si z odpowiedni instrukcj .

9.3. Przywrócenie pocztkowej konfiguracji
Wszelkie modyfikacje instalacji (demonta wieszaków lub rygli, wyjmowanie modu u rurowego S
z rury nawojowej, itd.) wi  si z koniecznoci przywrócenia pocz tkowej konfiguracji nap du
Oximo 50 S Auto io i ponownego wykonania kompletnego montau nap du Oximo 50 S auto io
na podstawie wskazówek znajduj cych si w rozdziale "“Monta”.
To wyzerowanie spowoduje usuni cie z pami ci wszystkich nadajników, wszystkich czujników oraz
ustawie po oe granicznych, jak równie kierunku obrotów nap du i po oenia komfortowego (my).
Dwukrotne wy czenie zasilania moe by zastosowane wy cznie w przypadku nap du, którego
parametry maj zosta wyzerowane.
Ustawi rolet w rodkowym po oeniu (jeli to moliwe).
1
2
1) Wy czy zasilanie sieciowe na 2 s.
OFF
ON
2) W czy zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.
3) Wy czy zasilanie sieciowe na 2 s.
2s
10 s
4) Ponownie w czy zasilanie sieciowe: roleta przesuwa
si przez kilka sekund.
3
4
OFF
ON
Jeli roleta znajduje si w górnym lub dolnym po oeniu
granicznym, to wykona krótki ruch.
5) Wcisn i przytrzyma przycisk PROG na jednym z lokalnych
2s
nadajników Somfy io: roleta wykona pocz tkowy ruch i
powtórzy go kilka sekund póniej. Pocz tkowa konfiguracja
5
nap du zosta a przywrócona.
M
- Powtórzy procedury opisane w rozdziale «Uruchomienie».
N

K

X2

my

10. DANE TECHNICZNE
868-870 MHz, dwukierunkowa
technologia io-homecontrol®, trzy zakresy
Stopie ochrony
IP 44
Poziom bezpieczestwa
Kategoria I
Temperatura pracy
od - 20°C do + 70°C
Zasilanie
230 V ~ 50 Hz
Maksymalna liczba wspó pracuj cych nadajników i czujników 9
Maksymalna liczba przyporz dkowanych nadajników
Nieograniczona.
dwukierunkowych
Cz stotliwo radiowa

8
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