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1. Wst p
Pilot zdalnego sterowania Telis 6 Chronis RTS umo liwia sterowanie maksymalnie sze cioma 
urz dzeniami lub grupami urz dze  przy wykorzystaniu technologii radiowej RTS (Radio 
Technology Somfy).

Pilot Telis 6 Chronis RTS mo e by  obs ugiwany na dwa sposoby: w trybie r cznym lub 
automatycznym.
Tryb r czny umo liwia sterowanie pojedynczymi urz dzeniami domowymi lub grupami urz dze  
w zale no ci od ich przypisania do 6 grup zwanych „kana ami” na pilocie zdalnego sterowania. 
Ponumerowane od 1 do 6 kana y mo na spersonalizowa  poprzez nadanie im nazwy.
Tryb automatyczny umo liwia automatyczne sterowanie urz dzeniami przypisanymi do kana ów 
pilota zdalnego sterowania po utworzeniu programów tygodniowego i dziennego zwanych 
„poleceniami automatycznymi”. Dla ka dego dnia tygodnia mo na zaprogramowa  maksymalnie 6 
polece  automatycznych.

2. Bezpiecze stwo
2.1. Bezpiecze stwo i odpowiedzialno
Przed przyst pieniem do instalacji i u ytkowania tego produktu prosimy zapozna  si  z niniejsz  instrukcj . 
Zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem okre lonym przez firm  Somfy jest 
zabronione. Mo e to spowodowa  uniewa nienie gwarancji i zwolni  firm  Somfy z wszelkiej 
odpowiedzialno ci gwarancyjnej, podobnie jak nieprzestrzeganie zalece  przedstawionych 
w niniejszej instrukcji.
Nie wolno przyst powa  do instalacji bez uprzedniego sprawdzenia zgodno ci tego produktu  
z odpowiednim sprz tem i u ytym wyposa eniem dodatkowym.

2.2. Specjalne zalecenia bezpiecze stwa
Zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniami:

Nale y unika  uderze !1) 

Nale y uwa a , aby go nie upu ci !2) 

Nie spryskiwa  urz dzenia ani nie zanurza  go w p ynach.3) 

Do czyszczenia produktu nie nale y u ywa  rodków ciernych ani rozpuszczalników.      4) 
Powierzchni  urz dzenia mo na czy ci  mi kk , wilgotn  ciereczk . 

Przechowywa  w miejscu niedost pnym dla dzieci.

Spis Tre ci
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3. Elementy zestawu

Opis L.p.

a Pilot Telis 6 Chronis RTS 1

b
Uchwyt na cienny z za lepk  
na wkr ty 1

c Zestaw wkr tów 1

d Baterie AAA (LR3) 2

4.Szczegó owy opis pilota Telis 6 Chronis RTS
Czerwona kontrolka (kontrolka sygna u radiowego)e) 

Przycisk wyboru (f) )

Przyciski strza ek (g) i )

Przycisk h) c (podnoszenie, w czanie, otwieranie, 
pozycja i zwi kszanie nat enia o wietlenia 
lub ogrzewania)
Przycisk i) e (zatrzymanie, przej cie do pozycji 
komfortowej [my])
Przycisk j) a (opuszczanie, wy czanie, zamykanie, 
pozycja i zmniejszanie nat enia o wietlenia 
lub ogrzewania)
Przycisk programowania PROGk) 

Pokrywa komory bateriil) 

Ekran w trybie r cznym:• 
Numer wybranego kana u (1…6)m) 

Nazwa wybranego kana u  n) 
(5 znaków alfanumerycznych)

Aktywny tryb ustawie : o) 
Symbol niskiego poziomu na adowania baterii:p) 

Ekran w trybie automatycznym:• 
Aktywna funkcja symulacji obecno ci: q) 

Aktualny czasr) 

Aktywny tryb ustawie : s) 

Symbol niskiego poziomu na adowania baterii:t) 

Dni tygodnia: u)  = Poniedzia ek,  = Wtorek,  = roda,  = Czwartek,  = Pi tek, 
 = Sobota,   = Niedziela

Zaprogramowane sterowanie automatyczne (1 v)  do 6 )

Czas wykonania polecenia: zaprogramowany czas lub „zmierzch” w) 
Polecenia x)  lub 

Dost pne kana yy) 

 z) c, zatrzymanie/e, a polecenies

a b c d
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5. Uruchomienie
Zalecamy, aby przed u yciem pilota Telis 6 Chronis RTS ka dy nap d zosta  wcze niej 
zaprogramowany przy wykorzystaniu indywidualnego punktu sterowania typu Telis 1 RTS 
oraz, aby zosta y ustawione wy czniki kra cowe ka dego nap du. Pilot Telis 6 Chronis 
RTS, podobnie jak ka dy inny pilot zdalnego sterowania RTS, mo e s u y  do wykonywania 
czynno ci zwi zanych z uruchamianiem nap dów (regulacja wy czników kra cowych itd.).

W niniejszej instrukcji opisano sposoby uruchamiania przy u yciu indywidualnego pilota  
sterowania RTS, np. Telis 1 RTS. W celu uruchomienia z innego pilota lub nadajnika sterowania RTS 
nale y zapozna  si  z odpowiedni  instrukcj .

 Po 2 minutach bezczynno ci ekran pilota Telis 6 Chronis RTS automatycznie prze cza si   
 do trybu u pienia.
 Je eli ekran jest wy czony, nale y nacisn  dowolny przycisk, aby go w czy .
 Podczas edytowania ustawie  mo na wróci  do trybu pracy (r czny lub automatyczny)  
 w dowolnej chwili przez naci ni cie i przytrzymanie przycisku wyboru ( ). Parametry s  
 zapisywane tylko wtedy, gdy zostan  potwierdzone.

5.1. Instalacja baterii
Zdj  pokryw  komory na baterie z ty u pilota   -
Telis 6 Chronis RTS.
W o y  2 baterie AAA (LR3) zgodnie z oznaczeniami  -
biegunów.
Ponownie za o y  pokryw  komory baterii pilota   -
Telis 6 Chronis RTS.
Uruchomi  pilot Telis 6 Chronis RTS za pomoc   -
dowolnego przycisku.

Nigdy nie u ywa  akumulatorów.

Wymieni  baterie, kiedy symbol ( ) pojawi si  na ekranie.

W przypadku braku zasilania przez d u szy czas (wyczerpanie baterii lub brak baterii w pilocie) 
konieczne b dzie ponowne ustawienie parametrów ogólnych pilota zdalnego sterowania.  
W pami ci pozostan  jednak polecenia automatyczne.

5.2 Ustawianie parametrów ogólnych pilota zdalnego sterowania
W przypadku pierwszej instalacji baterii pilot automatycznie prze czy si  do trybu Ustawienia pilota: 
Na ekranie pojawi si  pozycja SET (ustaw) oraz migaj ca pozycja YEAR (rok), któr  nale y ustawi  
w pierwszej kolejno ci.

Uruchomienie pilota w trybie automatycznym po d u szym okresie nie u ywania lub braku 
zasilania spowoduje prze czenie urz dzenia bezpo rednio w tryb Ustawienia pilota.

W ka dym etapie wprowadzania ustawie  modyfikowany parametr miga.
Za pomoc  przycisków strza ek ( -  i ) 
zmieni  parametr (naci ni cie i przytrzymanie 
przycisku spowoduje szybsz  zmian  znaków).

Aby zapisa  zmiany i przej  do  -
ustawiania kolejnego parametru, krótko 
nacisn  przycisk wyboru ( ).

Aby wy czy  tryb Ustawienia pilota,  -
nale y w dowolnym momencie nacisn  
i przytrzyma  przycisk wyboru ( ). 

Parametry s  zapisywane tylko wtedy,  
gdy zostan  potwierdzone.

2 x LR03
AAA 1,5 V

 2 s.
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Parametry pojawiaj  si  w nast puj cej kolejno ci: 

YEAR (bie cy rok)1) 

MONTH (cyfra bie cego miesi ca)2) 

DAY (cyfra bie cego dnia)3) 

oraz 5) TIME (aktualna godzina i minuta)4) 

AREA (miejsce zamieszkania)*6) 

oraz 8) JUNE (pora zmierzchu w okresie przesilenia 7) 
letniego w czerwcu, podawana w godzinach  
i minutach)**

oraz 10) DEC (pora zmierzchu w okresie przesilenia 9) 
zimowego w grudniu, podawana w godzinach  
i minutach)**

Pory zmierzchu nale y ustawi  w zakresie  
06:00 - 23:00.

W przypadku posiadania czujników nas onecznienia  11) 
( ) wybra  SUN (co najmniej jeden czujnik).  
W przypadku braku czujników wybra  NO SUN (brak 
czujników)***

Krótko nacisn  przycisk wyboru (12) ), aby potwierdzi  
ostatni parametr: tryb Ustawienia pilota zostanie 
wy czony, a pilot Telis 6 Chronis RTS wróci do trybu 
automatycznego

Aby wy czy  tryb Ustawienia pilota, nale y  
w dowolnym momencie nacisn  i przytrzyma  przycisk 
wyboru ( ). Parametry s  zapisywane tylko wtedy,  
gdy zostan  potwierdzone.

* Miejsce zamieszkania
Pilot Telis 6 Chronis RTS jest fabrycznie skonfigurowany na automatyczne prze czanie czasu 
letniego i zimowego w zale no ci od miejsca zamieszkania. Nale y ustawi  miejsce zamieszkania 
jako Europ  (EU) lub Stany Zjednoczone (US) lub wybra  opcj  OFF, aby wy czy  funkcj  
automatycznej zmiany czasu i wprowadzi  zmiany r cznie.

** Zmierzch 
W trybie automatycznym funkcja Zmierzch ( ) umo liwia 
dostosowanie pory wykonania polecenia do godziny 
zachodu s o ca, w zale no ci od daty (zob. schemat). 
Nale y okre li  godzin , o której w czerwcu (czas 
przesilenia letniego) oraz w grudniu (czas przesilenia 
zimowego) ma zosta  wykonane polecenie.  
Pilot Telis 6 Chronis RTS automatycznie przeliczy czas 
zmierzchu dla pozosta ych dni w roku.

*** Wykorzystywanie zainstalowanych w domu czujników nas onecznienia
 Wybra  SUN, je li nap dy lub odbiorniki s  po czone z co najmniej jednym czujnikiem • 
nas onecznienia RTS (Sunis WireFree RTS lub Soliris RTS).
Wybra  NO SUN, je li w domu nie zainstalowano adnych czujników nas onecznienia RTS.• 

1 2

3

5

7

9

11

4

6

8
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5.3. Programowanie kana ów pilota Telis 6 Chronis RTS
5.3.1. Nadawanie nazw kana om

Nadawanie nazw kana om jest mo liwe tylko w trybie r cznym.

Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje w trybie r cznym (je eli pracuje w trybie 1) 
automatycznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby przej  do trybu r cznego).
Wybra  dany kana  za pomoc  przycisków 2) 
strza ek ( i ).

Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru (3) ) do 
momentu pojawienia si  SET na ekranie: zostanie 
uruchomiony tryb SET: migaj cy my lnik odpowiada 
znakowi, który ma by  edytowany.
Za pomoc  przycisków nawigacji (4) i ) wybra  znak, 
który ma by  edytowany: migaj cy my lnik odpowiada 
znakowi, który ma by  edytowany.
Krótko nacisn  przycisk wyboru (5) ), aby edytowa  
znak znajduj cy si  w tym miejscu.
Znak miga: aby wybra  inny znak, nale y u y  6) 
przycisków strza ek ( i ).

Na pi cioliterow  nazw  mog  sk ada  si  litery (A do Z) 
lub cyfry (0 do 9).

Krótko nacisn  przycisk wyboru (7) ), aby zapisa  
wy wietlany znak i przej  do nast pnego.
Powtórzy  kroki od 4 do 7 dla ka dego znaku w nazwie 8) 
kana u.
Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru (9) ) do momentu znikni cia SET z ekranu: tryb SET 
zostanie wy czony, a pilot Telis 6 Chronis RTS ponownie prze czy si  do trybu r cznego.

Nadawanie nazw pozosta ym kana om
Powtórzy  etapy od 1 do 9 dla ka dego kana u, który ma zosta  dostosowany. -

5.3.2. Przypisywanie lub usuwanie urz dze  z poszczególnych kana ów 
Procedura przypisywania urz dze  do kana ów pilota Telis 6 Chronis RTS oraz procedura 
usuwania kana ów s  identyczne. Procedur  mo na wykonywa  tylko w trybie r cznym.

Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje  1) 
w trybie r cznym (je eli pracuje w trybie 
automatycznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), 
aby przej  do trybu r cznego).
Nacisn  i przytrzyma  przycisk PROG na 2) 
indywidualnym pilocie sterowania RTS, który zosta  ju  
powi zany, a  urz dzenie odpowie ruchem góra-dó : 
tryb programowania zostanie w czony na 2 minuty.
Za pomoc  przycisków strza ek (3) i ) wybra  na 
pilocie Telis 6 Chronis RTS kana , który ma zosta  
zaprogramowany.
Krótko nacisn  przycisk PROG na pilocie Telis 6 4) 
Chronis RTS: urz dzenie odpowie ruchem góra-dó   
i zostanie przypisane lub usuni te z wybranego kana u 
pilota Telis 6 Chronis RTS.

W celu przypisania lub usuni cia urz dzenia z innych  -
kana ów nale y powtórzy  kroki 1 do 4 dla innego kana u.
Aby usun  lub przypisa  inne urz dzenia, powtórzy   -
kroki 1 do 4.

2

4

6

3

5

7

2

3

4

Indywidualny pilot 
sterowania RTS 

Pilot Telis 6 Chronis RTS 
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5.4. Tryb „obrotu lameli” (funkcja przeznaczona w szczególno ci dla monterów)
Je eli urz dzenie jest wyposa one w listewki z mo liwo ci  regulacji nachylenia (wewn trzne lub 
zewn trzne aluzje poziome z listewkami z mo liwo ci  regulacji nachylenia i rolety z przechylnymi 
lamelami), ich ustawienie mo na konfigurowa  w trybie „EU” lub „US” dla ka dego kana u.  
W przypadku nap dów do aluzji wewn trznych bez listewek z mo liwo ci  regulacji nachylenia: 
aluzje, rolety, ekrany itd. - zaleca si  skonfigurowanie trybu „obrót lameli” w trybie „US”.  

Wszystkie kana y s  domy lnie konfigurowane w trybie „US”.

Tryb „obrót lameli” mo e zosta  zmieniony wy cznie w trybie r cznym.

Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis 1) 
RTS pracuje w trybie r cznym (je eli 
pracuje w trybie automatycznym, krótko 
nacisn  przycisk wyboru ( ), aby 
przej  do trybu r cznego).
Wybra  dany kana  za pomoc  2) 
przycisków strza ek ( i ).

Nacisn  i 3) przytrzyma  przycisk 
wyboru ( ) do momentu pojawienia 
si  SET i MODE na ekranie: symbol 
„US” lub „EU” zacznie miga .  
Aby zmieni  tryb, nale y u y  
przycisków strza ek ( lub ).

Krótko nacisn  przycisk wyboru (4) ), 
aby zapisa  parametr i wyj  z trybu 
„obrót lameli”.

Aby skonfigurowa  inny kana , powtórzy   -
kroki 1 do 5.

5.5. Programowanie dni tygodnia
Odpowiednio zaprogramowany pilot Telis 6 Chronis RTS mo e w trybie automatycznym 
samodzielnie wysy a  polecenia do jednej lub wi cej grup urz dze . Dla ka dego dnia tygodnia 
mo na zaprogramowa  maksymalnie 6 polece  automatycznych. 
Ka de z tych polece  automatycznych mo e zosta :

Ustawione na okre lony czas lub na zmierzch• 
 Przypisane do 1 - 6 kana ów (wszystkie urz dzenia przypisane do tego samego kana u s  • 
obs ugiwane jednocze nie)
 • c, e, a,  lub 

Dni tygodnia mog  by  programowane wy cznie w trybie automatycznym.

Aby wy czy  tryb programowanie polece  automatycznych w dowolnym momencie, nacisn  
i przytrzyma  przycisk wyboru ( ). Parametry s  zapisywane tylko wtedy, gdy zostan  
potwierdzone.

5.5.1. Wybieranie dnia, dla którego ma zosta  utworzony program
Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje  1) 
w trybie automatycznym (je eli pracuje w trybie 
r cznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby 
przej  do trybu automatycznego).
Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru (2) ) do 
momentu pojawienia si  SET na ekranie: Tryb 
programowania polece  automatycznych zostanie 
uruchomiony, a wy wietlany wcze niej dzie  zacznie 
miga .
Za pomoc  przycisków strza ek (3) i ) wybra  dzie , 
dla którego ma zosta  utworzony program.
Krótko nacisn  przycisk wyboru (4) ), aby utworzy  
program dla dnia, którego nazwa miga: napis EDIT 
pojawi si  i zacznie miga .

1

3

2

4

3

7 s.
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5.5.2. Edytowanie polecenia automatycznego
Podczas gdy EDIT miga, krótko nacisn  przycisk 5) 
wyboru ( ): polecenie automatyczne zacznie miga .
Tworzenie lub modyfikowanie polecenia 6) 
automatycznego:
 Tworzenie•  polecenia automatycznego: za pomoc  
przycisków strza ek ( i ) wybra  puste polecenie  
i przej  do kroku 7. (Je eli zosta o ju  utworzonych 6 
polece  automatycznych, mo na zmodyfikowa  tylko 
jedno z nich).
 Modyfikowanie•  polecenia automatycznego: za 
pomoc  przycisków strza ek ( i ) wybra  polecenie, 
które ma zosta  zmodyfikowane i przej  do kroku 7.

Ustawianie czasu
Krótko nacisn  przycisk wyboru (7) ), aby potwierdzi  
wybór: czas zacznie miga .
Za pomoc  przycisków strza ek (8) i ) wybra  opcj  
zmierzchu** (strona 4) lub zaprogramowanego czasu  
i krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby potwierdzi  
wybór.
 Aby edytowany • czas zmierzchu, przej  do kroku 13.
  Aby edytowany • zaprogramowany czas, przej  do 

kroku 9. 
 Godzina miga: Aby zmieni  godzin , nale y u y  9) 

przycisków strza ek ( i ).

Krótko nacisn  przycisk wyboru (10) ), aby potwierdzi  
godzin  i przej  do ustawiania minut.
Minuty migaj : aby zmieni  minuty, nale y u y  11) 
przycisków strza ek ( i ).

Krótko nacisn  przycisk wyboru (12) ), aby potwierdzi  
minuty i przej  do ustawiania kana ów.

Wybieranie kana ów
Wybra  13) kana , który ma zosta  edytowany, za 
pomoc  przycisków strza ek ( i ), nast pnie krótko 
nacisn  przycisk wyboru ( ), aby w czy  (symbol: ) 
lub wy czy  (symbol: ) kana .
Za pomoc  przycisków strza ek (14) i ) wybra  inny 
kana  i powtórzy  krok 13, aby w czy  lub wy czy  
poszczególne kana y.
Po wybraniu kana ów wciska  przyciski strza ek (15) i ) 
do momentu a  wszystkie 6 kana ów zacznie miga  
równocze nie. 
Krótko nacisn  przycisk wyboru (16) ), aby potwierdzi  
wybór kana u i przej  do ustawiania polecenia.

Wybieranie polecenia
Polecenie zacznie miga : aby 17) wybra  polecenie  
z c, e, a, , , u y  przycisków strza ek ( i ).

Polecenia  i  nie s  wy wietlane podczas tworzenia programów dla dni tygodnia, je li 
w trakcie ustawiania ogólnych parametrów zegara zosta a wybrana opcja NO SUN (brak 
czujników nas onecznienia*** (strona 4).

 18) Krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby potwierdzi  wybór polecenia: dzie  zacznie miga .
 19) Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru ( ), aby opu ci  tryb SET i powróci  do trybu 
automatycznego.
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 Aby  - zmodyfikowa  inne polecenie automatyczne, powtórzy  procedur  zaczynaj c od kroku 1.
Aby  - utworzy  program dla innego dnia, powtórzy  procedur  zaczynaj c od kroku 1.
 Aby  - skopiowa  program z danego dnia i przypisa  go do innego dnia, zob. rozdzia  „Kopiowanie 
programu z jednego dnia na inny”.
 Aby  - usun  polecenie automatyczne, zob. rozdzia  „Usuwanie polece  automatycznych”.

5.5.3. Kopiowanie programu z jednego dnia na inny
Je eli program dla jednego dnia jest taki sam, jak program dla innego dnia, mo na skorzysta   
z funkcji kopiowania/wklejania, aby w ca o ci skopiowa  skonfigurowany program dla danego dnia  
i ustawi  go dla innego dnia.

Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje w trybie automatycznym (je eli pracuje  1) 
w trybie r cznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby przej  do trybu automatycznego).
Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru (2) ) do momentu pojawienia si  SET na ekranie: Tryb 
programowania polece  automatycznych zostanie uruchomiony, a wy wietlany wcze niej dzie  
zacznie miga .
Za pomoc  przycisków strza ek (3) i ) wybra  dzie , którego program ma zosta  skopiowany.
Kiedy dzie , którego program ma zosta  4) 
skopiowany, zacznie miga , nacisn  2 przyciski 
strza ek ( oraz ) równocze nie: pojawi si  napis 
COPY (kopiuj).
Wybra  dzie , do którego ma zosta  skopiowany 5) 
program, korzystaj c z przycisków strza ek ( i ).

 6) Nacisn  oba przyciski strza ek ( oraz )  
równocze nie: Pojawi si  napis PASTE (wklej), a skopiowany program zostanie wklejony dla 
danego dnia.
 7) Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru ( ), aby opu ci  tryb SET i powróci  do trybu 
automatycznego.

5.5.4. Usuwanie polecenia automatycznego
Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje w trybie automatycznym (je eli pracuje w trybie 1) 
r cznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby przej  do trybu automatycznego).
Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru (2) ) do 
momentu pojawienia si  SET na ekranie: Tryb 
programowania polece  automatycznych zostanie 
uruchomiony, a wy wietlany wcze niej dzie  zacznie 
miga .
Za pomoc  przycisków strza ek (3) i ) wybra  dzie , 
który ma zosta  zmodyfikowany.
Krótko nacisn  przycisk wyboru (4) ), aby zmieni  
program dnia, którego nazwa miga: napis EDIT pojawi 
si  i zacznie miga .
Nacisn  jeden z przycisków strza ek (5) lub ), aby 
zmieni  menu: napis DELET (usu ) zacznie miga .
Krótko nacisn  przycisk wyboru (6) ), aby potwierdzi  
wybór: polecenie automatyczne zacznie miga .
Za pomoc  przycisków strza ek (7) lub ) wybra  
polecenie automatyczne, które ma zosta  usuni te, 
nast pnie krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby 
usun  migaj ce polecenie automatyczne: polecenie 
automatyczne zostanie usuni te.

 8) Nacisn  i przytrzyma  przycisk wyboru ( ), aby opu ci  tryb SET i powróci  do trybu 
automatycznego.

2

4

6

3

5

7
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6. Instalacja
Zasi g transmisji radiowej nale y sprawdzi  przed 
zamontowaniem uchwytu pilota Telis 6 Chronis RTS. 
Zasi g transmisji radiowej nadajnika wynosi 20 m  
(przez 2 ciany elbetonowe).

Wybra  miejsce dla monta u uchwytu na ciennego -

Zaznaczy  miejsca na wkr ty (odst p pionowy: 40 mm). -

Wywierci  otwory, a nast pnie przymocowa  uchwyt  -
wkr tami (w razie potrzeby u y  ko ków rozporowych).
Za o y  za lepk  na wkr ty. -

 Korzystanie z urz dze  radiowych (np. 
bezprzewodowych s uchawek Hi-Fi), pracuj cych 
na tej samej cz stotliwo ci, mo e zak óca  dzia anie 
systemu radiowego i ograniczy  jego zasi g.
Nigdy nie instalowa  pilota Telis 6 Chronis RTS na metalowych powierzchniach ani w ich 
pobli u, poniewa  mo e to zmniejszy  zasi g transmisji radiowej.

7.  Obs uga
Aby zmieni  tryb automatyczny na 
r czny lub odwrotnie, krótko nacisn  
przycisk wyboru ( ).

7.1. Tryb r czny
Tryb r czny pilota Telis 6 Chronis RTS s u y do:

Wysy ania sporadycznych polece  do urz dze  przypisanych do 6 ró nych kana ów• 
Wy czania automatycznego programowania polece• 

Przyk adowo, kana  1 ROOM s u y do otwierania rolet w sypialni rodziców, kana  
2 LIVIN do podnoszenia rolet w pokoju go cinnym do najlepszego po o enia, przy 
którym promienie s oneczne nie padaj  na ekran telewizora i monitora komputera,  
a kana  3 TERRA s u y do opuszczania markizy tarasowej, aby umo liwi  
wypoczynek na zewn trz itd.

W przypadku wybrania trybu r cznego funkcja Sun zostanie automatycznie wy czona.  
Funkcja zostanie ponownie w czona podczas wykonywania kolejnego zaprogramowanego 
polecenia automatycznego .

7.1.1. R czne sterowanie kana ami
Za pomoc  przycisków  - strza ek ( i ) 
wybra  kana  pilota Telis 6 Chronis RTS, 
który ma zosta  u yty: ka dy kana  
ma numer oraz nazw  (zob. rozdzia  
„Personalizacja kana ów”).
Krótko nacisn  przycisk  - c, e, lub a 
odpowiadaj cy danemu poleceniu.
Je li zosta a zaprogramowana pozycja po rednia i urz dzenie zatrzyma o si , krótko nacisn   - e: 
urz dzenie lub grupa urz dze  zostaj  uruchomione i wysterowane do pozycji komfortowej (my).

7.1.2. Zmiana nazwy kana u
Zob. rozdzia  „Nadawanie nazw kana om”.

7.1.3. Zmiana lub usuwanie urz dze  z kana ów
Zob. rozdzia  „Przypisywanie lub usuwanie urz dze  z poszczególnych kana ów”.

40 mm
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7.2. Tryb automatyczny             
Tryb automatyczny pilota Telis 6 Chronis RTS s u y do:

 Automatycznego sterowania urz dzeniami przypisanymi do 6 ró nych kana ów przy u yciu • 
polece  automatycznych zaprogramowanych zgodnie z dniami tygodnia
Programowanie w czania lub wy czania funkcji Sun•  zgodnie z kana ami

Przyk ad programu dziennego w zimie: o godzinie 06:45 zostaje wykonane 
polecenie e, które nieznacznie otwiera rolety w sypialni rodziców („ROOM1”); 
o godzinie 07:00 polecenie c otwiera wszystkie rolety i aluzje na parterze, aby 
o wietli  pomieszczenia („LIVIN”, „DINI N” oraz „KITCH”) promieniami s onecznymi; 
o godzinie 07:45 polecenie e otwiera rolety w pokoju dzieci („ROOM2”); o godzinie 
09:00 polecenie c otwiera rolety w sypialniach, aby ogrza  pomieszczenia 
(„ROOM1” i „ROOM2”); o zmierzchu polecenie a nakazuje wszystkim urz dzeniom 
zabezpieczenie domu przed zimnem.

Programowanie  - polece  automatycznych 
dla ka dego dnia tygodnia (zob. rozdzia  
„Programowanie dni tygodnia”).
W trybie automatycznym wy wietlany  -
jest bie cy dzie  oraz kolejne polecenie 
automatyczne zaplanowane na ten dzie .

Aby przegl da  wszystkie  -
zaprogramowane polecenia 
automatyczne, nale y u y  przycisków 
strza ek ( i ).

Aby przerwa  wykonywanie polecenia  -
automatycznego, nale y wróci  do 
trybu r cznego przez krótkie naci ni cie 
przycisku wyboru ( ), wybra  kana  
odpowiadaj cy danym urz dzeniom  
i nacisn  przycisk zatrzymaj/my.

7.2.1. Modyfikowanie programów dni tygodnia
Zob. rozdzia  „Programowanie dni tygodnia”.

Funkcj  Sun mo na wy czy  tylko w trybie automatycznym poprzez zaprogramowanie 
polecenia automatycznego .

Je li polecenie automatyczne  jest programowane dla jednego dnia, firma Somfy zaleca 
zaprogramowanie równie  polecenia  dla tego samego dnia o pó niejszej porze,  
w szczególno ci, je eli programowane s  równie  inne polecenia.

W trybie automatycznym:
 Je eli zaprogramowane zosta o polecenie automatyczne • , oznacza to, e o okre lonej 
godzinie nap dy lub odbiorniki powi zane z jednym lub kilkoma czujnikami nas onecznienia 
RTS uwzgl dni  polecenia wysy ane przez te czujniki. Urz dzenia zareaguj  zgodnie 
z nat eniem promieni s onecznych, do momentu otrzymania kolejnego polecenia 
automatycznego .
Je eli zosta o zaprogramowane polecenie automatyczne • , oznacza to, e o okre lonej  

 godzinie nap dy lub odbiorniki przestan  uwzgl dnia  polecenia wysy ane przez czujniki  
 nas onecznienia RTS.

Funkcja Sun jest aktywna tylko w trybie automatycznym. Z chwil  prze czenia pilota Telis 6 
Chronis RTS do trybu r cznego funkcja jest automatycznie wy czana. Funkcja mo e zosta  
w czona dopiero przy kolejnym poleceniu automatycznym .
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7.2.3. Funkcja symulacji obecno ci
W trybie automatycznym funkcja Symulacji obecno ci losowo zmienia godziny wykonywania 
polece  automatycznych w zakresie od 0 do 30 minut. Ta funkcja jest szczególnie przydatna do 
symulowania obecno ci domowników, gdy u ytkownik pozostaje poza domem przez d u szy czas.
Aby w czy  funkcj : 

Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje w trybie automatycznym (je eli pracuje  1) 
w trybie r cznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby przej  do trybu automatycznego).

 2) Nacisn  oba przyciski strza ek ( oraz )  
równocze nie: symbol ( ) pojawi si  na ekranie: 
funkcja Symulacji obecno ci zostanie w czona.

Aby wy czy  funkcj : 
Nacisn -  oba przyciski strza ek ( oraz )  
równocze nie: symbol ( ) przestanie by  wy wietlany 
na ekranie: funkcja Symulacji obecno ci zostanie 
wy czona.
Lub -  przej  do trybu r cznego.

Przej cie do trybu r cznego automatycznie wy cza funkcj  Symulacji obecno ci. Po powrocie 
do trybu automatycznego nale y, je li jest to konieczne, ponownie w czy  funkcj .

7.2.4. Modyfikowanie parametrów ogólnych pilota zdalnego sterowania
Parametry ogólne pilota zdalnego sterowania mo na modyfikowa  tylko w trybie 
automatycznym.

Upewni  si , e pilot Telis 6 Chronis RTS pracuje w trybie automatycznym (je eli pracuje  1) 
w trybie r cznym, krótko nacisn  przycisk wyboru ( ), aby przej  do trybu automatycznego).
Nacisn  i 2) przytrzyma  przycisk wyboru (f) do momentu pojawienia si  SET oraz YEAR na 
ekranie (> 7 s): tryb Ustawienia pilota zostanie w czony. Rok miga: jest to pierwszy  
z parametrów, które nale y ustawi .
Post powa  zgodnie z procedur  opisan  w rozdziale „3) Ustawianie parametrów ogólnych pilota 
zdalnego sterowania”.
W chwili potwierdzenia ostatniego parametru tryb Ustawienia pilota zostanie wy czony, a pilot 4) 

Aby wy czy  tryb Ustawienia pilota w dowolnym momencie, nacisn  i przytrzyma  przycisk 
wyboru (f). Parametry s  zapisywane tylko wtedy, gdy zostan  potwierdzone.

8. Wskazówki i zalecenia
Pytania dotycz ce pilota Telis 6 Chronis RTS?

Objawy Prawdopodobne 
przyczyny Rozwi zania

Urz dzenia w wybranym 
kanale nie reaguj  na 
przyciski pilota Telis 6 
Chronis RTS.

Baterie si  wyczerpa y. Wymieni  baterie.

Urz dzenie lub urz dzenia nie 
zosta y zapisane w wybranym 
kanale.

Wybra  odpowiedni kana  lub doda  nap d lub 
odbiornik do kana u.

Pilot zdalnego sterowania nie jest 
zaprogramowany.

Zob. rozdzia  „Dodawanie lub usuwanie Telis 6 
Chronis RTS”.

Zewn trzny sprz t radiowy zak óca 
transmisj  radiow .

Wy czy  znajduj ce si  w pobli u urz dzenia 
radiowe.

Pilot zdalnego sterowania pracuje 
w trybie automatycznym.

Krótko nacisn  przycisk wyboru, aby przej  do 
trybu r cznego.

Nap d/odbiornik jest lub 
nap dy/odbiorniki s  wy czone 
termicznie.

Odczeka  do ostygni cia nap du i ponownie 
nacisn  odpowiedni przycisk.
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Urz dzenie przestaje 
pracowa  podczas 
aktywacji.

Urz dzenie natrafi o na 
przeszkod . Usun  przeszkod  i spróbowa  ponownie.

Inny punkt sterowania wysy a 
polecenie do nap du lub 
odbiornika. 

Odczeka  do zako czenia w czania urz dzenia 
i spróbowa  ponownie.

Urz dzenia nie reaguj  
na polecenia z czujnika 
nas onecznienia.

Funkcja   nie zosta a 
zaprogramowana dla danego dnia.

Doda  polecenie automatyczne   do 
programu dnia.

Prze czenie do trybu r cznego 
spowodowa o wy czenie funkcji 
Sun.

Odczeka  do momentu wykonania kolejnego 
polecenia  lub zaprogramowa  polecenie 
automatyczne  dla danego dnia.

Czas wykonania 
polecenia nie odpowiada 
ustawionemu czasowi.

Funkcja Symulacji obecno ci jest 
w czona. Wy czy  funkcj  Symulacji obecno ci.

9. Dane techniczne
Cz stotliwo  radiowa: 433,42 MHz
Stopie  ochrony: IP 30
Temperatura robocza: od 0°C do + 60°C
Wymiary pilota zdalnego sterowania: 145 x 47 x 18 mm
Zasilanie: 2 baterie AAA (LR3)

Prosimy oddziela  akumulatory i baterie od odpadów innego typu i poddawa  je 
recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.
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Argentina: 

Somfy Argentina 

Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia: 

Somfy PTY LTD 

Tel: +61 (2) 8845 7200 

Austria:  

Somfy GesmbH 

Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium:  

Somfy Belux 

Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil:  

Somfy Brasil Ltda 

Tel: +55 11 3695 3585

Canada:  

Somfy ULC 

Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:  

Somfy China Co. Ltd 

Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :  

Somfy Predstavni tvo 

Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :  

Somfy Middle East 

Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic:  

Somfy, spol. s.r.o. 

Tel: (+420) 296 372 486-7

Denmark: 

Somfy Nordic Danmark 

Tel: +45 65 32 57 93

Export:  

Somfy Export 

Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 

Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland:  

Somfy Nordic AB Finland 

Tel: +358 (0)9 57 130 230 

Fax: +358 (0)9 57 130 231

France :  

Somfy France 

Tel. : +33 (0) 820 376 639
(0,12  TTC/min)

Germany: 

Somfy GmbH 

Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece: 

Somfy Hellas S.A. 

Tel: +30 210 6146768

Hong Kong: 

Somfy Co. Ltd 

Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary : 

Somfy Kft 

Tel: +36 1814 5120

India: 

Somfy India PVT Ltd 

Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia: 

Somfy Jakarta 

Tel: +(62) 21 719 3620

Iran: 

Somfy Iran 

Tel: +98-217-7951036

Israel: 

Sisa Home Automation Ltd 

Tel: +972 (0) 3 952 55 54

Italy:  

Somfy Italia s.r.l 

Tel: +39-024847181

Japan:  

SOMFY KK 

Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan:  

Somfy Jordan 

Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: 

Somfy Saoudi 

Riyadh : 

Tel: +966 1 47 23 020 

Tel: +966 1 47 23 203 

Jeddah : 

Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait:  

Somfy Kuwait 

Tel: +965 4348906

Lebanon: 

Somfy Lebanon 

Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia: 

Somfy Malaisia 

Tel:+60 (0) 3 228 74743

Mexico: 

Somfy Mexico SA de CV  

Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco: 

Somfy Maroc 

Tel: +212-22443500

Netherlands: 

Somfy BV 

Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway: 

Somfy Nordic Norge 

Tel: +47 41 57 66 39

Poland: 

Somfy SP Z.O.O. 

Tel:  +48 (22) 50 95 300

Portugal: 

Somfy Portugal 

Tel.  +351 229 396 840

Romania: 

Somfy SRL 

Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia: 

Somfy LLC.  

Tel: +7 495 781 47 72

Serbia: 

SOMFY Predstavni tvo 

Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore: 

Somfy PTE Ltd 

Tel: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic: 

Somfy, spol. s r.o. 

Tel: +421 337 718 638 

Tel: +421 905 455 259

South Korea: 

Somfy JOO 

Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain: 

Somfy Espana SA 

Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden: 

Somfy Nordic AB 

Tel: +46 (0)40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G. -  

Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria 

Tel: +963-9-55580700

Taïwan: 

Somfy Development and 

Taiwan Branch 

Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand: 

Bangkok Regional Office 

Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia: 

Somfy Tunisia 

Tel: +216-98303603

Turkey: 

Somfy TurkeyMah.,  

Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates: 

Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone 

Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom:  

Somfy Limited 

Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States: 

Somfy Systems 

Tel: +1 (0) 609 395 1300

Somfy worldwide
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