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Figyelem: A csatlakozóvezetéket min. 30 cm kábelhosszal kell szerelni. 
Rövidebb kábel meghagyása esetén sérül az beépített vevő és ez vételi 
problémákat okozhat. 
Kültéri beszerelésnél fontos, hogy a motorfejnél a kábel egy hurkot 
képezzen, ami megakadályozza a víz beszivárgását a motorba. 
A motor belső elektronikájának sérülése.

3. Oximo io motor

elosztódoboz

io motor

hálózati feszültség
230 V~/50 Hz

N LPE

Figyelem: A berendezés telepítését, ellenőrzését, üzembe helyezését 
és hibaelhárítását csak villamossági szakember végezheti (DIN VDE 
1000-10)!

Veszély

Szabadon álló, feszültség alatti vezetékek Áramütés veszélye áll fenn
 Feszültségmentesítse az összes szerelendő csatlakozóvezetéket!
 Tegye meg a megfelelő biztonsági intézkedéseket a nem szándékos (akaratlan) 
bekapcsolás ellen.

3.1 Motor bekötése

PE - föld
N -nulla
L - fázis
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smoove io

3. Oximo io motor

Programozáshoz csatlakoztassa a motort az univerzális 
beállítókábelhez, és a programozáshoz egyirányú (1W) helyi rádi-
ós adóegységet használjon, mint pl. a Situo io, Smoove io.

3.2 A motor beállítása

Figyelem: Csak 1 motor legyen áram alatt!

BE

nincs
fel-le mozgás

tovább a 8.1 pontra 102. oldal 
(situo io),

vagy 7.1 fejezetre 85. oldal 
(Composio io).

3.4 A motor tanuló állapotba hozása

nyomja meg egyszerre a FEL/LE gombot, amíg a motor visszajelez

A végállások betanítva

A végállások nincsenek 
betanítva

situo Mobile io
situo io

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

nyomja meg röviden a PROG gombot, amíg a motor 
visszajelez

nyomja meg a FEL/LE gombot, amíg a motor visszajelez

a motor 
visszajelez

0,5 mp 0,5 mp 0,5 mp

programozás  
befejezve

a motor 
visszajelez

a motor 
visszajelez

3.3 Felső/alsó végállások automatikus beállítása
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3.5 Forgásirány ellenőrzése és módosítása

nyomja meg a LE gombot
a redőny lefelé mozog

felfelé mozgás esetén módosítsa a forgásirányt

nyomja meg a ”my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

nyomja meg a LE gombot                                           a redőny lefelé mozog

tovább a 
3.6 fejezetre

3. Oximo io motor

tovább a
3.6 fejezetre

A végállások beállításához válasszon az alábbiak közül:
3.6.  A 32.oldal
 B 34.oldal
 C 37. oldal
 D 40.oldal
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3. Oximo io motor

3.6.A) Az alsó és felső végállás nyomaték szerint

Redőny szerelékei:

Merev felfogató (Lock to Play) vagy 
feltolásgátló

ütköző gomb a zárólécen

3.6 A végállások kézi beállítása
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3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

3. Oximo io motor

3.6.A) Az alsó és felső végállás nyomaték szerint

pl. situo Mobile io
pl. situo io

0,5 mp

0,5 mp

0,5 mp

pl. smoove io

nyomja meg egyszerre 
a FEL és LE gombot

amíg

a motor fel-le mozgással 
visszajelez

nyomja meg a ”my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

nyomja meg röviden a PROG gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

Rádiós adóegység memorizálása
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3. Oximo io motor

Redőny szerelékei

nincs ütköző

3.6.B) Az alsó végállás nyomaték szerint, a felső manuális

Merev felfogató (Lock to Play) vagy 
feltolásgátló
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3. Oximo io motor

3.6.B) Az alsó végállás nyomaték szerint, a felső manuális

nyomja a FEL gombot amíg  a redőny a kívánt felső végállást el nem éri

korrekció a FEL vagy LE gombbal lehetséges

nyomja egyidejűleg a ”my”és a LE gombot, amíg a motor lefelé mozog

nyomja röviden a ”my” gombot                                              mozgás leállítása 
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3. Oximo io motor

nyomja a ”my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

3.6.B) Az alsó végállás nyomaték szerint, a felső manuális

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

pl. situo Mobile io
pl. situo io

0,5 mp

0,5 mp

0,5 mp

pl. smoove io

nyomja meg röviden a PROG gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

Rádiós adóegység memorizálása
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Redőny szerelékei:

Heveder vagy féder

ütköző gomb a zárólécen

3. Oximo io motor

3.6.C) Az alsó végállás manuális, a felső nyomaték szerint
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3. Oximo io motor

3.6.C) Az alsó végállás manuális, a felső nyomaték szerint

nyomja a LE gombot,                   amíg                     a kívánt alsó végállást el nem éri

korrekció a FEL vagy LE gombbal lehetséges

nyomja egyidejűleg a ”my”és a FEL gombot, amíg a motor felfelé mozog

nyomja röviden a ”my” gombot                                       mozgás leállítása 



 39

3

3. Oximo io motor

3.6.C) Az alsó végállás manuális, a felső nyomaték szerint

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

0,5 mp

0,5 mp

0,5 mp

pl. situo Mobile io

pl. situo io, smoove io A/Mpl. smoove io

nyomja meg röviden a PROG gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

nyomja a ”my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

Rádiós adóegység memorizálása
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Redőny szerelékei:

Heveder vagy féder

nincs ütköző

3. Oximo io motor

3.6.D) Az alsó és felső végállás manuális
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3. Oximo io motor

3.6.D) Az alsó és felső végállás manuális

nyomja a LE gombot                           amíg                a kívánt alsó végállást el nem éri

korrekció a FEL vagy LE gombbal lehetséges

nyomja egyszerre a ”my”és a FEL gombot, amíg a motor felfelé mozog

nyomja röviden a ”my” gombot                                                mozgás leállítása 
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3. Oximo io motor

3.6 D) Az alsó és felső végállás manuális

nyomja a FEL gombot,                                 amíg        a kívánt felső végállást el nem éri

korrekció a FEL vagy LE gombbal lehetséges

nyomja egyidejűleg a ”my”és a LE gombot, amíg a motor lefelé mozog

nyomja a ”my” gombot,                amíg                 a motor fel-le mozgással visszajelez
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3. Oximo io motor

3.6 D) Az alsó és felső végállás manuális

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

0,5 mp

0,5 mp

0,5 mp

nyomja meg hosszan a ”my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

pl. situo Mobile io
pl. situo io, smoove io A/Mpl. smoove io

nyomja meg röviden a PROG gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

Fontos tudni: A forgásirány módosítása az Oximo io végállás beállítása után: 
mozgassa az árnyékolót a végállásoktól , illetve a "my" köztes pozíciótól 
eltérő helyzetbe.

nyomja meg egyszerre 
a FEL és LE gombot

amíg

nyomja meg a 
”my” gombot

amíg2 mp-en belül

a motor fel-le 
mozgással visszajelez

a motor fel-le              
mozgással visszajelez

Rádiós adóegység memorizálása
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3. Oximo io motor

3.7 A felső végállás (utólagos) módosítása
Figyelem: Az utólagos végállás módosítás csak manuálisan beállított 
végállásnál lehetséges. Automatikus felismerés esetén a végállás manuálisan 
nem módosítható.

nyomja meg a FEL gombot                                           automatikus leállás a felső végállásban

nyomja meg a LE és Fel gombot egyidejűleg, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez      

korrekció a FEL illetve LE gombbal lehetséges

nyomja meg a "my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez
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3.8 Az alsó végállás (utólagos) módosítása

nyomja meg a LE gombot                                    automatikus leállás az alsó  végállásban

nyomja meg egyidejűleg a LE és FEL gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez     

korrekció a FEL illetve LE gombbal lehetséges

nyomja meg a "my” gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

3. Oximo io motor

Figyelem: Az utólagos végállás módosítás csak manuálisan beállított 
végállásnál lehetséges. Automatikus felismerés esetén a végállás manuálisan 
nem módosítható.
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3.9 További io rádiós adóegység memorizálása / törlése

3. Oximo io motor

nyomja meg a már betanított 1W adó PROG gombját, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

nyomja meg röviden az újonnan betanítandó / törlendő rádiós 
adóegység PROG gombját

a motor fel-le 
mozgással visszajelez

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

pl. situo Mobile io
pl. situo io, smoove io A/M

0,5 mp

0,5 mp

0,5 mp

pl. smoove io

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

pl. situo Mobile io
pl. situo io, smoove io A/M

 2 mp

2 mp

 2 mp

pl. smoove io

3.10 io érzékelők memorizálása / törlése

Fontos tudni: A fényérzékelő betanításához az Oximo-t hozzá kell rendelni 
az Easy Sun io-hoz. 
Lásd az „Easy Sun io” c. fejezetet, 146. oldal.

Fontos tudni: Kétirányú adóknál a nyugtázás (fel-le 
mozgás) időben késleltetett. 
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3.11 Gyári beállítások visszaállítása / Motor memóriájának teljes törlése

Figyelem: Minden beállítás és programozás visszaállítható a gyári 
beállításra.  
Csak azokat a motorokat helyezze feszültség alá, amelyeken a gyári 
beállításokat szeretné visszaállítani! 
Ne használjon kétirányú (2W) adót!

kb. 3 mp ki kb. 10 mp be kb. 3 mp ki be

Fontos tudni: Ügyeljen a sorrendre és az időtartamra.  

kb. 5 mp
mozgás

                     nyomja a PROG gombot,          amíg 2x visszajelez  

A motor fel-le mozgással 
visszajelez 2 mp után

összesen kb. 7 mp

3. Oximo io motor

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

pl. situo Mobile io
pl. situo io, smoove io A/M

kb. 7 mp

kb. 7 mp

kb. 7 mp

pl. smoove io

Figyelem: Ha az Oximo io felső ill. alsó végállásban áll, akkor a 
kétszeri feszültségmegszakítást rövid fel-le mozgással nyugtázza.

be

A motor fel-le mozgással 
visszajelez 5 mp után

1. 2. 
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4. Oximo S Auto io motor

4.1 Motor bekötése

elosztódoboz

hálózati feszültség
230 V~/50 Hz

N LPE

csőmotor





Veszély

Szabadon álló, feszültség alatti vezetékek Áramütés veszélye áll fenn
 Feszültségmentesítse az összes szerelendő csatlakozóvezetéket!
 Tegye meg a megfelelő biztonsági intézkedéseket a nem szándékos (akaratlan) 
bekapcsolás ellen.
 kösse össze az io modult a csőmotorral

io modul

 Csatlakoztassa a hálózati feszültséget az io modulra

Figyelem: A berendezés telepítését, ellenőrzését, üzembe helyezését és 
hibaelhárítását csak villamossági szakember végezheti (DIN VDE 1000-10)!

PE - föld
N -nulla
L - fázis
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4. Oximo S Auto io motor

Programozáshoz csatlakoztassa a motort az univerzális 
beállítókábelhez, és a programozáshoz egyirányú (1W) helyi 
rádiós adóegységet használjon, mint pl. a Situo io, Smoove io.

4.2 A motor beállítása

Figyelem: Csak 1 motor legyen áram alatt!

BE

nincs
fel-le 

mozgás

4.4 A motor tanuló állapotba hozása

nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

A végállások 
betanítva

A végállások nincsenek betanítva

amíg

nyomja meg röviden a PROG gombot, amíg a motor fel-le 
mozgással visszajelez

nyomja meg egyszerre a 
FEl és LE  gombot,

fel-le 
mozgás

a motor fel-le 
mozgással visszajelez

situo Mobile io
situo io, smoove io A/M

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

smoove io

0,5 mp 0,5 mp

0,5 mp
tovább a 4.4 pontra (situo io)
vagy 7.1 fejezetre (83. oldal) 

(Composio io) programozás  
befejezve

4.3 A programozás befejezése előre beállított 
végállásoknál
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4.5 Forgásirány tesztelése és módosítása

nyomja a meg a LE gombot

az árnyékoló lefelé mozog

felfelé mozgás esetén

nyomja a „my” gombot, amíg, a motor fel-le mozgással visszajelez

teszteléshez nyomja meg a LE gombot                             az árnyékoló lefelé mozog

tovább a
4.6 fejezetre

4. Oximo S Auto io

Fontos tudni: A forgásirány az üzembe helyezést követően is 
megváltoztatható, visszaállítás nélkül. Ehhez állítsa az árnyékolót 
körülbelül középre.

nyomja egyszerre a FEL és LE gombokat, amíg a motor 
fel-le mozgással visszajelez

nyomja a "my” gombot, amíg, a 
motor fel-le mozgással visszajelez

tovább a 
4.6 fejezetre

2 mp-en belül
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4. Oximo S Auto io

4.6 A végállások beállítása
Redőny kötelező szerelékei:

Merev felfogató (Lock to Play) vagy 
feltolásgátló

ütköző

Csak ilyen szerelékkel lehet 

szerelni!
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nyomja meg egyszerre a FEL és LE gombot, amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

nyomja meg a „my” gombot , amíg a motor fel-le mozgással visszajelez

nyomja meg röviden a PROG gombot, amig a motor fel-le mozgással visszajelez

4. Oximo S Auto io

4.6 A végállások beállítása

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

pl. situo Mobile io
pl. situo io, smoove io A/M

0,5 mp

0,5 mp

0,5 mp

pl. smoove io

Fontos tudni: A végállások beállítása automatikusan, nyomaték- 
felismeréssel történik.

4.7 io érzékelők memorizálása / törlése

Fontos tudni: A fényérzékelő betanításához az Oximo motort hozzá kell 
rendelni az Easy Sun io-hoz. 
Lásd az „Easy Sun io” c. fejezetet, 146. oldal.

Rádiós adóegység memorizálása
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4.8 Gyári beállítások visszaállítása / Motor memóriájának teljes törlése

Figyelem: Minden beállítás és programozás visszaállítható a gyári 
beállításra. 
Csak a visszaállítandó motorokra kapcsoljon feszültséget! 
Ne használjon kétirányú (2W) adót!

kb. 3 mp ki kb. 10 mp be kb. 3 mp ki be

Fontos tudni: Ügyeljen a sorrendre és az időtartamra.

kb. 5 mp 
mozgás

nyomja a PROG gombot, amíg  2x visszajelez

Figyelem: Ha az Oximo S Auto io felső ill. alsó végállásban áll, akkor 
a kétszeri feszültségmegszakítást a motor rövid fel-le mozgással ny-
ugtázza.

4. Oximo S Auto io

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430SWISS       MADE 

3V
LITHIUM
RENATA
CR 2430

pl. situo Mobile io
pl. situo io, smoove io A/M

kb. 7 mp

kb. 7 mp

kb. 7 mp

pl. smoove io

A motor fel-le mozgással 
visszajelez 2 mp után

összesen kb. 7 mp

A motor fel-le mozgással 
visszajelez 5 mp után

1. 2. 


