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Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition 
à l’adresse internet www.somfy.com/ce. Utilisable en UE, CH et NO. Images non contractuelles. 

  Attention !   Remarque

Hiermit erklärt Somfy, dass das Gerät alle grundlegenden Bestimmungen und Vorschriften der Richtlinie 
1999/5/EG erfüllt. Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce 
verfügbar. Verwendbar in der EU, der Schweiz und Norwegen. Abbildungen unverbindlich.

  Achtung!   Hinweis

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della 
direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.somfy.com/
ce. Utilizzabile in UE, CH e NO. Le immagini hanno uno scopo puramente indicativo.

  Attenzione!   NB

Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere bepalingen 
van richtlijn 1999/5/CE. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.
com/ce. Te gebruiken in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. Aan de afbeeldingen kunnen 
geen rechten worden ontleend.

  Waarschuwing!   Opmerking
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Somfy Worldwide
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Tel: +55 11 (0) 4737-3700
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Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0
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Tel: +55 11 3695 3585
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Somfy ULC 
Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:  
Somfy China Co. Ltd 
Tel: +8621 (0) 6280 9660
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Somfy Predstavništvo 
Tel: +385 (0) 51 502 640
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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) 820 374 374

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

Italy:  
Somfy Italia s.r.l 
Tel: +39-024847181

Japan:  
SOMFY KK 
Tel: +81 (0)45 481 6800
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Tel: +962-6-5821615
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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 Predstavništvo 
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

L’EASY SUN IO EN DÉTAILS
1

8

9

Description de la télécommande

Voyant orange / vert
Écran
Touches Navigation  et 
Touche Montée  (monter, allumer, 
ouvrir, orienter et augmenter 
l’éclairage ou le chauffage)
Touche my  (stopper, aller en 
position favorite)
Touche Descente  (descendre, 
éteindre, fermer, orienter et diminuer 
l’éclairage ou le chauffage)

Touche de réglage des seuils 
Touche de réglage des groupes 

Touche KEY  : clé identifiant du 
système*
Logement des piles
Bouton de programmation (PROG)*
Logement du support 
Support mural
Cache du support mural
Pastille magnétique

1
2
3

7
8
9

Fiche électrique
Bouton RESET*

Voyant orange / vert

* : Touches dédiées à l’installateur.

21 23

4
10
11
12
13

23

11

13

LE SUNIS WIREFREE IO EN DÉTAILS Matériel complémentaire

Capteur d’ensoleillement
Support mural
Bouton de programmation (PROG)*

Voyant orange / vert
Logement des piles

16
17

19
20

18

5

6

LA SENSOR BOX IO EN DÉTAILS Matériel complémentaire

14

14

15
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3
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7

19

20

22
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DE EASY SUN IO IN DETAIL

Beschrijving van de afstandsbediening

Oranje/groene LED
Scherm
Navigatietoetsen  en 
Op toets  (omhoog, inschakelen, 
openen, oriënteren en verhogen van 
de lichtintensiteit of de verwarming)
my toets  (stoppen, naar favoriete 
positie gaan)
Neer toets  (omlaag, 
uitschakelen, sluiten, oriënteren en 
verlagen van de lichtintensiteit of de 
verwarming)

Toets voor het afstellen van de 
drempels 
Toets voor het afstellen van de 
groepen 

KEY toets : identificatiesleutel van 
het systeem*
Plaats van de batterijen
Programmatietoets (PROG)*
Plaats van de steun 
Wandsteun
Kap van wandsteun
Magnetisch plaatje

1
2
3

7

8

9

Elektrische aansluiting
RESET* toets

Oranje/groene LED

*:   Toetsen bestemd voor de installateur.

21 23

4

10
11
12
13

DE SUNIS WIREFREE™ IO IN DETAIL Extra materiaal

Zonnesensor
Wandsteun
Programmatietoets (PROG)*

Oranje/groene LED
Plaats van de batterijen

16
17

19
20

18

5

6

DE SENSOR BOX IO IN DETAIL Extra materiaal

14

22

15
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De Easy Sun io is een afstandsbediening voor het beheren van de zonwering van de gevel met 
een zonnesensor en het regelen van de winddrempels van één tot drie windsensoren. Hiermee zijn 
maximaal 15� toepassingen te besturen met behulp van io homecontrol® radiotechnologie, zoals 
zonweringen, buitenjaloezieën, rolluiken, lampen, dakramen, enz..
De Sensor Box io en de verbonden sensoren kunnen uitsluitend door de Easy Sun io beheerd 
worden.

1.1 Wat is io-homecontrol® ?
De Easy Sun io maakt gebruik van io-homecontrol®, het nieuwe draadloze en beveiligde 
communicatieprotocol, dat door de grote domotica fabrikanten wordt toegepast.
Met io-homecontrol® kunnen alle comfort en beveiligingssystemen met elkaar communiceren en 
kunnen ze bestuurd worden door één en hetzelfde bedieningspunt.
Dankzij de flexibiliteit en de perfecte compatibiliteit van het io-homecontrol® systeem kan het 
meegroeien met uw behoeften. Bijvoorbeeld eerst de rolluiken en de voordeur met het io-homecontrol® 
systeem automatiseren, dan uitbreiden met de zonweringen, het toegangshek en de garagedeur of 
de tuinverlichting.
Ook in de toekomst blijven deze systemen compatibel met de bestaande installatie doordat de 
io-homecontrol® technologie hun samenwerking garandeert.
Kijk voor meer informatie op de website www.io-homecontrol.com

1.2 Beheren van de gevel aan zonzijde
De Easy Sun io brengt u een nieuwe vorm van wooncomfort door automatisch de zonweringen te 
bedienen met behulp van een  zonnesensor. Hierdoor blijft het in de zomer koeler in huis en wordt 
het gebruik van het terras nog plezieriger. 
Met de Easy Sun io kan ook de gevoeligheid van de zonnesensor eenvoudig en op afstand met behulp 
van de afstandsbediening worden aangepast aan uw wensen en afhankelijk van het seizoen. 
De Easy Sun io laat toe de zoninval op de ramen te regelen door de gemotoriseerde zonweringen 
van de aangegeven zone(s). Met één handeling gaan alle systemen van eenzelfde groep tegelijk 
omlaag, omhoog of naar hun favoriete positie. Een groep han bestaan uit verschillende systemen… 
of één enkel.

1.3 De functie terugmelding
U weet altijd wat er tussen u en uw woning gebeurt.
De Easy Sun io signaleert de actuele beweging en geeft feedback over de correcte uitvoering van 
de opdrachten.
U bent continu geïnformeerd over de automatische zon- en windfuncties om de bewegingen die zij 
veroorzaken beter te begrijpen, bijvoorbeeld als het zonnescherm van het terras omlaag gaat omdat 
de zon gaat schijnen of als het niet omlaag kan gaan omdat het waait.
Handig om te weten of een bepaald rolluik dicht is zonder om het huis heen te moeten lopen! 

1. INLEIDING

A. EASY SUN IO
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2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid
Voordat dit product gebruikt wordt, moet deze handleiding zorgvuldig gelezen worden.
Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van 
automatiseringssystemen in woningen.
Elke vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gedefinieerde toepassingsgebied valt, is verboden. 
Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid 
en garantie van Somfy.

2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften
Om de Easy Sun io niet te beschadigen:

Voorkom schokken!1) 
Voorkom dat het product valt!2) 
Nooit onderdompelen3) .
Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om hem schoon te maken.4) 

a) Easy Sun io   1
Wandsteun  1b) 
Schroeven  2c) 
Pluggen  2d) 
Batterijen  2e) a b edc

3. INHOUD

4. GEBRUIK

De Easy Sun io kan tot 5 groepen systemen aansturen in handbediende modus, waarvan 1 groep (de 
5e) die ook bestuurd kan worden in de automatische modus.
De eerste 4 groepen zijn genummerd van 1 t/m 4. De 5de groep, de zogenaamde "groep zon" is te 
herkennen aan het symbool " ".
Bij het in bedrijf stellen van de Easy Sun io door de installateur, worden de motoren en ontvangers 
die bij de afstandsbediening horen automatisch in de groepen 1 t/m 4 geplaatst. Bijvoorbeeld: groep 
1 alle zonweringen, groep 2 alle rolluiken, groep 3 alle lampen, enz. 
Alle soorten zonweringen (terraszonweringen, verticale zonweringen, rolluiken of rolluiken met 
draaibare lamellen) komen ook in de groep zon. Hierdoor kunnen zij automatisch bestuurd worden in 
functie van de informatie die afkomstig is van een zonnesensor.
De zo gevormde groepen kunnen gepersonaliseerd worden: zie hoofdstuk "Bewerken van de 
groepen".
4.1 Werking in handbediende modus
Als de Easy Sun io niet op zijn magnetische steun zit, is hij in de handbediende modus.
Met deze modus is het mogelijk:

een individueel bevel te zenden naar één welbepaalde groep zenden (bijvoorbeeld: de rolluiken • 
openen, een zonnescherm sluiten, de lampen inschakelen, de lamellen van de rolluiken met 
draaibare lamellen kantelen, enz.)

de zonfunctie uit te schakelen: de bij de groep zon behorende systemen reageren niet meer op • 
de signalen van de zonnesensor (ongeacht de variaties van de zonintensiteit).

naar de instelmenu's te gaan, waaronder het instellen van de gevoeligheidsdrempel voor de • 
zonintensiteit.

2. VEILIGHEID
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4.1.1 Kiezen van een groep
Neem de Easy Sun io in de hand (maak hem los van  -
zijn magnetische steun) zodat deze in de handbediende 
modus is.
Selecteer de groep met behulp van  -  of  :

De 5 groepen verschijnen één voor één (4  -
handbediende groepen en 1 automatische groep).

Toon de te besturen groep. -

4.1.2 Besturen van de groepen
Alle systemen die tot de geselecteerde groep behoren, worden tegelijk bestuurd.
Favoriete positie (“MY”)
Afhankelijk van het type motor of ontvanger kan een 
tussenpositie genaamd "favoriete positie (MY)", tussen 
het bovenste en onderste eindpunt, worden opgeslagen. 
Bijvoorbeeld:

Voor het rolluik van een slaapkamer, is de favoriete • 
positie de positie waarbij de lamellen licht doorlaten.

Voor het rolluik van de woonkamer, is de favoriete • 
positie de positie waarbij een bepaald punt in de 
kamer in de schaduw is (televisiescherm, groene plant, 
vloerkleed, enz.).

Voor het zonnescherm van het terras, is de favoriete • 
positie de positie waarbij de kamer in de schaduw is.

Raadpleeg de handleiding van de motor of van de ontvanger 
om te weten of hij deze functie heeft.
Om een groep systemen in de favoriete positie (MY) te 
plaatsen:

Selecteer de te besturen groep (zie hoofdstuk " - Kiezen 
van een groep").
Druk kort op  -  als de systemen van de geselecteerde 
groep inactief zijn: zij komen in werking tot hun 
respectievelijke favoriete posities zijn bereikt.

Voor het opslaan, wijzigen of wissen van de 
voorgeprogrammeerde favoriete positie, raadpleegt u het 
hoofdstuk "Afstellen".

OP/NEER toetsen
Selecteer de te besturen groep (zie hoofdstuk " - Kiezen van een groep").
Een korte druk op  -  of  activeert de systemen van de geselecteerde groep, naargelang het 
type van de motor of ontvanger:

Het volledig openen of sluiten van de rolluiken, van de • 
zonneschermen, van de verticale zonweringen, van de 
jaloezieën binnen.

• Het kantelen van de lamellen van de binnenjaloezieën 
en van de rolluiken met draaibare lamellen.

my
my
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• Het volledig aan of uit gaan van de lampen en van 
de verwarmingsbalken.

• Het volledig openen of sluiten van de ramen.

Een lange druk op  -  of  activeert de systemen van de geselecteerde groep, naargelang het 
type van de motor of ontvanger:
• Het volledig openen of sluiten van de rolluiken, van de zonneschermen, van de verticale 
zonweringen, van de jaloezieën binnen.

Het volledig openen of sluiten van de binnenjaloezieën en van de rolluiken met draaibare • 
lamellen.

Het variëren van de lichtsterkte van de lampen of • 
van de kracht van de verwarmingsbalken (alleen als de 
ontvanger deze functie heeft).

Het volledig openen of sluiten van de ramen.• 
STOP functie

De systemen van een groep zijn geactiveerd. -
Selecteer de te besturen groep (zie hoofdstuk " - Kiezen 
van een groep").
Druk op  - :

De systemen van de geselecteerde groep stoppen  -
automatisch.

4.2 Werking in automatische modus
Als de Easy Sun io op zijn magnetische steun zit, is hij in de automatische modus.
In deze modus kan de zonfunctie voor de systemen van de "groep zon" geactiveerd worden.

 Zorg ervoor dat een zonnesensor is gekoppeld met de Easy Sun io om de systemen van de 
"groep zon" in de automatische modus te kunnen besturen.

4.2.1 Activeren/Deactiveren van de zonfunctie
De zonfunctie is geactiveerd zodra de Easy Sun io  -
in automatische modus staat, dat wil zeggen op zijn 
magnetische steun zit.
De zonfunctie kan op twee manieren gedeactiveerd  -
worden:

Maak de Easy Sun io los van zijn magnetische steun, • 
hij is dan in de handbediende modus.

Zonder de Easy Sun io van zijn steun los te maken, druk op •  of  : het scherm toont het 
symbool " ".

Voor het weer activeren van de zonfunctie: druk opnieuw op  -  of  : het scherm toont het 
symbool "  " of " ".

4.2.2 Beschrijving van de automatische modus
De Easy Sun io moet beslist in de automatische modus zijn om de Sunis WireFree™ io sensor 
te kunnen laten werken met de bijbehorende systemen (zie hoofdstuk "Gebruik van de Sunis 
WireFree™ io en van de Sensor Box io").
Als de zonfunctie geactiveerd is:

De systemen van de "groep zon" reageren automatisch op veranderingen van de zonintensiteit. -
 Als een systeem in werking wordt gesteld zoor de 
zonfunctie, kan door een druk op  deze werking 
worden gestopt zonder de automatische modus uit te 
schakelen.
 Voor zonneschermen is een extra bescherming tegen 
de wind (bijvoorbeeld een windsensor) 
voorgeschreven.

ONOFF

100%+

-
0%

100%+

-
0%
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 Als een Eolis WireFree™ io is gekoppeld met dezelfde systemen, en als het harder waait dan de 
maximale windkracht die is ingesteld op de Eolis WireFree™ io, reageren de bijbehorende 
systemen uit veiligheidsoverwegingen niet meer op de variaties van de zonintensiteit.

Zon verschijnt
Elke 5 minuten ongeveer, haalt de Easy Sun io uit de Sensor Box io de informatie op die afkomstig 
is van de Sunis WireFree™ io. Als de zonintensiteit sterker is dan de in de Easy Sun io ingestelde 
drempel:

Het scherm van de Easy Sun io toont de animatie "Zon  -
verschijnt".

 - De Easy Sun io stuurt een opdracht naar de motoren en 
ontvangers van de groep "zon". 

De betreffende systemen gaan naar de favoriete  ►
positie, of naar het onderste eindpunt als geen 
enkele favoriete positie is opgeslagen (raadpleeg 
de handleiding van de motor of ontvanger).

Zon weg
Elke 5 minuten ongeveer, haalt de Easy Sun io uit de Sensor Box io de informatie op die afkomstig 
is van de Sunis WireFree™ io. Als de zonintensiteit zwakker 
wordt dan de in de Easy Sun io ingestelde drempel:

Het scherm van de Easy Sun io toont de animatie "Zon  -
verdwijnt".
De Easy Sun io stuurt een opdracht naar de motoren van  -
de "groep zon". 

Naargelang het type motor, reageren de systemen verschillend: 
De zonneschermen en de verticale zonweringen gaan • 

naar het bovenste eindpunt.
De rolluiken gaan naar het bovenste eindpunt, tenzij • 

zij in het onderste eindpunt waren (in dat geval blijven zij 
in het onderste eindpunt).

De jaloezieën en de rolluiken met draaibare lamellen • 
gaan in de positie met de lamellen horizontaal.

Waarschuwing
Als er een probleem met de uitvoering van de opdracht, toont de Easy Sun io het symbool " " 
(waarschuwing) en de groep van de betreffende toepassingen, zijn LED knippert 10 keer oranje.
Zie hoofdstuk "De terugmelding".

4.3 De terugmelding
In de handbediende modus, geeft de Easy Sun io informatie over de actuele actie en een bevestiging 
als alle systemen de gewenste positie hebben bereikt.
In de automatische modus, geeft de Easy Sun io informatie over het automatisch bedienen van de 
systemen naargelang de door de sensoren verzonden informatie.
 - Tijdens de uitvoering van de opdracht: 

De LED knippert groen. -
Het scherm toont de bijbehorende animatie. -

Als de opdracht correct is uitgevoerd: -
 De LED brandt continu groen. -

Bij een probleem tijdens het uitvoeren van de opdracht: -
De LED knippert oranje. -
Het scherm toont het  - symbool " " (waarschuwing) en de groep van de betreffende 
toepassingen.

In de automatische modus, waarschuwt de Easy Sun io als een sensor defect is of als de batterijen 
van een sensor leeg zijn.
De Easy Sun io waarschuwt ook als zijn batterijen leeg zijn, ongeacht welke modus geactiveerd is: 
weergaven van het symbool " ".
Elke waarschuwing blijft op het scherm zichtbaar tot het scherm uitgaat (≈ 3 minuten).

my
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Voor het lokaliseren en identificeren van de laatst gesignaleerde waarschuwing, druk tegelijk op  -
 en :

De groep van de betreffende toepassing en de waarschuwingscode verschijnen. -
Druk tegelijk op  -  en  om terug te gaan naar het standaard scherm.

Voor de verklaring van de waarschuwingen, zie hoofdstuk "Vragen over de Easy Sun io?".

5.1 Favoriete positie (my)
Wij adviseren de favoriete positie voor elk systeem afzonderlijk op te slaan, te wijzigen of te wissen:

ofwel met de lokale afstandsbediening van het systeem,• 
ofwel met de Easy Sun io, voor groepen met maar één systeem.• 

5.1.1 Opslaan of wijzigen van de favoriete positie
Zet het systeem in de gewenste favoriete positie (MY).1) 
Druk op 2)  (ongeveer 5 s) tot het systeem heen en weer 
beweegt: de gewenste favoriete positie is opgeslagen.

5.1.2 Wissen van de favoriete positie
1) Druk op :

Het systeem komt in werking en stopt in de favoriete  -
positie.

Druk opnieuw op 2)  (ongeveer 5 s) tot het systeem heen 
en weer beweegt: de favoriete positie is gewist.

5.2 Bewerken van de groepen
5.2.1 Wijzigen van de samenstelling van een groep
De procedure voor het toevoegen of wissen van en motor of ontvanger in een groep is dezelfde.

Open de Easy Sun io door de kap op te tillen om bij de insteltoetsten de komen. -
Selecteer de groep met  -  of :

De 5 groepen verschijnen één voor één  -
(4 handbediende groepen en 1 automatische groep).

Kies de te wijzigen groep. -
Druk continu op  -  tot en het symbool " " of " " 
(lijst) verschijnt:

Het eerste systeem beweegt heen en weer en het  -
nummer ervan knippert op het scherm.

Kies de aan de groep toe te voegen of de eruit te wissen  -
motor of ontvanger met behulp van   of  : 

Alle aan de Easy Sun io gekoppelde motoren en  -
ontvanger verschijnen één voor één: het scherm 
toont het nummer van de motor of ontvanger en het 
bijbehorende systeem beweegt heen en weer.
Het vakje op het scherm is aangekruist als de motor of 
ontvanger deel uitmaakt van de groep, en leeg als dat 
niet zo is.

De aan de groep toe te voegen of de eruit te wissen motor  -
of ontvanger tonen:

Druk kort op  - :
Als het vakje aangekruist wordt, is de motor of  ►
ontvanger toegevoegd aan de groep.
Als het kruisje verdwijnt uit het vakje, is de motor of  ►
ontvanger gewist uit de groep.

Druk 2 seconden op  - , tot  van het scherm verdwijnt, 
om de groep te bevestigen.
Plaats de kap terug op de Easy Sun io. -

1 2

my

1 2

my

2 s

0,5 s

5. AFSTELLEN
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5.2.2 Wijzigen van het symbool van een groep
Open de Easy Sun io door de kap op te tillen om bij de  -
insteltoetsten de komen.
Selecteer de groep met  -  of :

De 5 groepen verschijnen één voor één (4  -
handbediende groepen en 1 automatische groep).

Kies de te wijzigen groep. -
Druk kort op  - : het symbool van de geselecteerde groep 
knippert en  verschijnt.
Kies het nieuwe symbool met behulp van  -  of  :

De 6 symbolen verschijnen één voor één -
: (zonnescherm),  (verlichting),  (verticale 
zonwering),  (rolluik),  (jaloezie),  (andere).

Kies het gewenste symbool. -
Druk 2 seconden op  - , tot  van het scherm verdwijnt, 
om de keuze te bevestigen.
Plaats de kap terug op de Easy Sun io. -

5.3 Afstellen van de gevoeligheid van de zonnesensor
De standaard ingestelde gevoeligheid van de zonnesensor 
kan op de Easy Sun io gewijzigd worden.

Somfy adviseert het afstellen van de 
gevoeligheidsdrempel uit te voeren op een dag dat er 
voldoende zon is om de zonfunctie nodig te hebben.

Het afstellen van deze drempel gebeurt in de handbediende 
modus

Open de Easy Sun io door de kap op te tillen om bij de  -
insteltoetsten de komen.
Druk kort op -  :

De Easy Sun io toont de ingestelde drempel. -
Aanpassen -  van de drempel met behulp van  of  : 

Naar links minder zon, naar rechts: meer zon nodig  -
om de bescherming in te schakelen.
De schaal toont de nieuwe drempel. -
De groene LED brandt als de geselecteerde drempel  -
onder het actuele niveau van zonintensiteit is.

Druk 2 seconden op -  , tot  van het scherm verdwijnt, 
om de nieuwe afstelling te bevestigen.
Plaats de kap terug op de Easy Sun io. -

0,5 s

2 s

0,5 s

2 s

6. INSTALLATIE

6.1 Adviezen
De muursteun van de Easy Sun io moet worden geïnstalleerd op een centrale plaats ten opzichte 
van de te bedienen systemen. Kies een goed bereikbare plaats waar u het display gemakkelijk kunt 
aflezen.
Het gebouw waarin het product gebruikt wordt kan het ontvangstbereik verminderen. Het 
ontvangstbereik is 20 m door 2 betonnen muren.
Controleer het ontvangstbereik voordat u de muursteun van de Easy Sun io vastzet.

 Het gebruik van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een draadloze hifi hoofdtelefoon) dat op 
dezelfde frequentie werkt kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief 
beïnvloeden.
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Uitsluitend binnenshuis installeren.
Installeer het product nooit nabij of op metalen oppervlakken; deze kunnen het ontvangstbereik 
beperken.

6.2 Bevestigen van de wandsteun
Zet de steun van de Easy Sun io tegen de muur vast op een hoogte waarop het display goed 
afleesbaar is. 

Boor twee gaten (diameter 5/6 mm) boven elkaar op  -
ongeveer 37 mm van elkaar.
Zet de wandsteun vast met de bijgeleverde schroeven.  -
Steek de bevestigingspootjes van de kap in hun  -
uitsparingen, met het magnetische plaatje aan de 
onderkant de druk tot de kap vast "klikt" op de steun.
Plaats de  - Easy Sun io op zijn bevestigingssteun.

37
 m

m

Ø 5/6 mm

7. TIPS EN ADVIEZEN

7.1 Vragen over de Easy Sun io ?
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen

Een van de systemen van 
de geselecteerde groep 
komt niet in werking na een 
druk op een toets (  /  / 

) van de Easy Sun io.

De motor of ontvanger maakt geen 
deel uit van de groep.

Voeg de motor of ontvanger 
toe aan de groep, zie hoofdstuk 
"Groepen bewerken".

De motor of ontvanger staat in de 
lokale modus. Zie waarschuwing nr. 1.

De thermische veiligheid van de 
motor is actief. Zie waarschuwing nr. 4.

De motor of ontvanger is gekoppeld 
met een windsensor en het 
waait harder dan de ingestelde 
gevoeligheidsdrempel: de symbolen "

" verschijnen op het scherm van 
de Easy Sun io.

Wacht tot de wind gaat 
liggen (de symbolen " " 
verdwijnen) en druk opnieuw op 
de toets van de Easy Sun io.

Geen enkel systeem van 
de geselecteerde groep 
komt in werking na een 
druk op een toets (  /  / 

) van de Easy Sun io.

Er is geen motor of ontvanger in de 
groep opgenomen.

Voeg motoren of ontvangers 
toe aan de groep, zie hoofdstuk 
"Groepen bewerken".

De radio-ontvangst wordt gestoord 
door externe radiosignalen 
(bijvoorbeeld van een hifi 
hoofdtelefoon).

Schakel de radioapparatuur die 
zich in de omgeving bevindt uit.
Zie waarschuwing nr. 2.

De Easy Sun io staat in automatische 
modus.

Haal de Easy Sun io uit 
zijn muursteun om over 
te schakelen naar de 
handbediende modus.

Een systeem stopt tijdens 
zijn beweging.

Het systeem heeft een obstakel 
ontmoet. Zie waarschuwing nr. 3.

een ander bedieningspunt stuurt een 
opdracht naar de motor of ontvanger. Zie waarschuwing nr. 7.
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Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen

De zonweringsystemen 
("groep zon") komen niet in 
werking.

De zonfunctie van de Easy Sun io 
is gedeactiveerd, de systemen van 
de "groep zon" reageren niet meer 
automatisch op de variaties van de 
zonintensiteit.

Activeer de zonfunctie, 
zie hoofdstuk "Werking in 
automatische modus".

De motoren of ontvangers zijn 
gekoppeld met een windsensor en 
het waait harder dan de ingestelde 
gevoeligheidsdrempel: de symbolen "

" verschijnen op het scherm van 
de Easy Sun io.

Wacht tot de wind gaat liggen. 
Raadpleeg de handleiding van 
de windsensor.

De gevoeligheidsdrempel van de 
zonsensor is niet goed ingesteld.

Stel de drempel opnieuw 
in, zie hoofdstuk "Afstellen 
van de gevoeligheid van de 
zonnesensor".

De Sensor box io is niet aangesloten.
Controleer de aansluiting van 
de Sensor Box io en sluit hem 
opnieuw aan indien nodig.

De zonnesensor is defect. Zie waarschuwing nr. 12.

Het symbool " " verschijnt 
op het scherm van de Easy 
Sun io.

De batterijen van de Easy Sun io zijn 
leeg.

Vervang de batterijen van de 
Easy Sun io, zie hoofdstuk 
"Verwisselen van de batterijen".

De Easy Sun io toont 
de symbolen " " 
(waarschuwing) en " " 
("groep zon").

De batterijen van de zonnesensor 
zijn leeg. Zie waarschuwing nr. 5.

De Easy Sun io 
toont het symbool " " 
(waarschuwing).

De batterijen van de windsensor zijn 
leeg.

Als meerdere windsensoren zijn 
gekoppeld met de Easy Sun io, 
kan de informatie maar op één 
windsensor betrekking hebben. 
Zie waarschuwing nr. 6.

Lijst van mogelijke waarschuwingen:
nr. Symbool Waarschuwing Uitleg

1 Lokaal
De motor of ontvanger werd in lokale modus gezet met zijn lokale 
bedieningspunt, hij is afgesloten van de automatische besturing. Zet 
hem in de automatische modus voor de automatische besturing met 
behulp van de Easy Sun io.

2 Radio
In handbediende modus: radioprobleem, de motor of ontvanger 
antwoordt niet. De motor of ontvanger kan buiten het bereik zijn of 
geen voeding hebben. 
In automatische modus: de Sensor box io is niet aangesloten.

3 Obstakel
Gestopt tegen obstakel: het systeem heeft een obstakel ontmoet. 
Bij een obstakel in het omhoog gaan, moet een NEER bevel 
gegeven worden om de waarschuwing op te heffen.

4 Thermisch
Motor in thermische veiligheid. Na een te intensief gebruik, komt 
de veiligheid van de motor in werking. Laat de motor 15 minuten 
afkoelen.
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nr. Symbool Waarschuwing Uitleg

5
Batterijen 

van de 
zonnesensor 

leeg

Vervang de batterijen van de sensor: raadpleeg de bijbehorende 
handleiding 
Voor de Sunis WireFree™ io, zie hoofdstuk "Verwisselen van de 
batterijen van de Sunis WireFree™ io ».

6
Batterijen van 
de windsensor 

leeg
Vervang de batterijen van de sensor: raadpleeg de bijbehorende 
handleiding.

7 Opdracht 
onderbroken

een ander bedieningspunt stuurt een opdracht naar de motor of 
ontvanger. 

Neem bij een andere waarschuwing contact op met de installateur.

7.2 Verwisselen van de batterijen
Gebruik nooit oplaadbare batterijen.
Tijdens het vervangen van de batterijen, blijven alle geprogrammeerde parameters permanent 

in het geheugen bewaard.
Als de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt wordt, is het raadzaam de batterijen te 
verwijderen.

Open de Easy Sun io door de kap op te tillen,  - hierbij is 
geen gereedschap nodig.
Plaats 2 nieuwe alkalinebatterijen van het type AA (LR6)  -
1,5 V en let op de polariteit.
Plaats de kap terug op de Easy Sun io. -

8. TECHNISCHE GEGEVENS
Radiofrequentie: 868-870 MHz, io homecontrol® tweerichting driebanden.
Bereik: 20 m door 2 betonnen muren, 40 m met een io repeater.
Beveiligingsklasse: IP 30.
Veiligheidsniveau: Klasse III.
Werkingstemperatuur: 0 °C tot +60 °C
Afmetingenvan de Easy Sun io in mm (h x b x d): 165 x 45 x 22.
Afmetingenvan de steun in mm (h x b): 77 x 29.
Voeding: 2 batterijen type AA (LR6), 1,5 V.
Maximum aantal te programmeren motoren of ontvangers: 15.
Maximum aantal te programmeren io windsensoren: 3.
Maximum aantal te programmeren io zonnesensoren: 1.

Net als lege batterijen mogen defecte elektrische en elektronische producten niet worden 
weggegooid met het huisvuil.Let er op dat u ze bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat 
ze gerecycleerd kunnen worden.
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B. SUNIS WIREFREE™ IO EN SENSOR BOX IO

1. INLEIDING

2. VEILIGHEID

De Sunis WireFree™ io is een draadloze zonnesensor, met io-homecontrol® radiotechnologie.
Gevoed door batterijen, meet hij de zonintensiteit, deze informatie wordt verzonden naar de Easy 
Sun io via een Sensor Box io.
Een Sensor Box io kan zijn gekoppeld met meerdere, tot 10, io sensoren. Hij bewaart de informatie 
en geeft deze door aan de Easy Sun io.

Specifieke veiligheidsvoorschriften
Somfy wijst elke aansprakelijkheid af in geval van schade aan de installatie ten gevolge van 
weersomstandigheden die niet door de sensor zijn gedetecteerd.
Om de Sunis WireFree™ io en de Sensor Box io  niet te beschadigen:

Voorkom schokken!1) 
Voorkom dat het product valt!2) 
Nooit onderdompelen3) .
Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om ze schoon te maken.4) 

De Sunis WireFree™ io werkt dankzij een zonnesensor. Controleer of hij altijd schoon is en niet 
bedekt wordt door bladeren, sneeuw, enz. en controleer regelmatig of hij goed werkt.
Maak de sensor schoon met een droge doek, maak hem niet onder een waterstraal 
schoon, noch onder hoge druk.
Niet boren in de Sensor Box io en deze niet openen.
Maak de Sensor Box io niet los. Door het uitschakelen van de Sensor Box io werken 
de systemen waarmee hij is gekoppeld niet langer automatisch. 
De Sensor Box io mag uitsluitend binnenshuis worden geïnstalleerd, beschermd tegen 
vocht en spatwater.

3. GEBRUIK

Na het installeren en koppelen met de Easy Sun io, meet de Sunis WireFree™ io de zonintensiteit. 
De informatie wordt door de Sensor Box io verzonden naar de Easy Sun io, die deze zonintensiteit 
vergelijkt met de vooraf ingestelde gevoeligheidsdrempel om de systemen van de groep zon te laten 
reageren.
De Sensor Box io zendt de volgende informatie naar de Easy Sun io:

Niveau van de batterijen van de zonnesensor (zie hoofdstuk " - Verwisselen van de batterijen van 
de Sunis WireFree™ io"»).
Niveau van de batterijen van de windsensor(en) (raadpleeg de handleiding van de Eolis  -
WireFree™ io).
Ontkoppeling van de Sensor Box io (zie " - Feedback informatie").
Gemeten zonintensiteit door de Sunis WireFree™ io voor het regelen van de zonfunctie in de  -
automatische modus (zie hoofdstuk "Werking van de Easy Sun io in automatische modus )"in 
het deel "A. Easy Sun io".

5063081A00_EasySun_io.indb   12 30/03/10   11:38:49



13Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.

Easy Sun io

N
L

4. VERWISSELEN VAN DE BATTERIJEN VAN DE SUNIS WIREFREE™ IO

Gebruik nooit oplaadbare batterijen.
Open de Sunis WireFree™ io: -

Draai de sensor op zijn muursteun (linksom) tot de  -
twee pijlen aan de zijkant op één lijn liggen en scheid 
de twee delen van elkaar.

Vervang de batterijen door 2 nieuwe alkaline batterijen  -
AA (LR6) 1,5 V en let daarbij op de polariteit.

De LED van de sensor knippert oranje: de batterijen • 
zijn bijna leeg, vervang ze door nieuwe batterijen.

De LED van de sensor brandt groen: de batterijen zijn • 
goed.

Plaats de sensor terug op de muursteun, zorg dat de  -
twee pijlen op één lijn liggen en draai hem rechtsom om 
hem te vergrendelen.

Tijdens het vervangen van de batterijen, blijven alle 
geprogrammeerde parameters permanent in het geheugen 
bewaard.
Als de sensor lange tijd niet gebruikt wordt, is het raadzaam 
de batterijen te verwijderen.

5. TECHNISCHE GEGEVENS

5.1 Technische gegevens van de Sunis WireFree™ io
Radiofrequentie: 868-870 MHz, io homecontrol® driebanden.
Beveiligingsklasse: IP34.
Veiligheidsniveau: Klasse III.
Werkingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C.
Afmetingen van de Sunis WireFree™ io in mm (h x b x d): 78 x 78 x 37.
Voeding: 2 batterijen type AA (LR6), 1,5 V.
5.2 Technische gegevens van de Sensor Box io
Radiofrequentie: 868-870 MHz io-homecontrol® driebanden.
Beveiligingsklasse: IP30.
Veiligheidsniveau: Klasse II
Werkingstemperatuur: 0 °C tot +60 °C
Afmetingen van de Sensor Box io in mm (h x b x d): 100 x 50 x 78
Voeding: 230 V ~ 50 Hz, 0,02 A
Maximum aantal te programmeren bedieningspunten: onbeperkt.
Maximum aantal te programmeren io sensoren: 10.

Net als lege batterijen mogen defecte elektrische en elektronische producten niet worden 
weggegooid met het huisvuil.Let er op dat u ze bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat 
ze gerecycleerd kunnen worden.
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