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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. 

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.

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.

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.
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L’IMpRESaRIo ChRoNIS Io EN DéTaILS

Description de la télécommande

Les symboles de navigation        ,        et        indiquent la possibilité de naviguer dans l’écran 
dans le sens des flèches représentées pour accéder aux éléments de paramétrage non 
visibles à l’écran.

Bouton de sélection (i)
Bouton de navigation
- vers le haut (Q )
- vers la gauche (S )
- vers la droite (R )
- vers le bas (P)
Annulation ou retour à un écran 
précédent (C)
Validation (ok)

Aide/Information sur l’écran 
affiché (N)
écran
Jouer un scénario (a)
Arrêt de scénario en cours (g)
Bouton de programmation (prog.)
Support mural
Logement du support

Description des symboles utilisés pour les menus de l’Impresario Chronis io

Description des symboles utilisés pour le paramétrage des scénarios, des 
journées et des semaines

1
2

5

6
7

Scénarios
Journées
Semaines

Réglages
Défauts

12
13

15
16

Programmation à horaire fixe Programmation à un horaire indexé 
sur le coucher du soleil

20 21

4

8

10
11

14

17 18 19

12 13 14 15 16

17

18

19
20

21

( S )

( C )3

( N )5

( Q )2
(i)1

( R ) 2

( N ) 5

(ok) 4
( P ) 2

2

3
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DE IMpRESaRIo ChRoNIS Io IN DETaIL

Beschrijving van de afstandsbediening

De navigatiesymbolen        ,        en        geven aan dat het mogelijk is om in de richting 
van de pijlen verder te navigeren naar instellingen die op dat moment niet zichtbaar zijn 
op het scherm.

Selectietoets (i)
Navigatietoets
- omhoog (Q)
- naar links (S)
- naar rechts (R)
- omlaag (P)
Annuleren of terug naar een vorig 
scherm (C)
Bevestigen (ok)

Help/informatie over weergegeven 
scherm (N)
Scherm
Scenario afspelen (a)

Lopend scenario stoppen (g)

Programmeertoets (prog.)
Wandhouder

Plaatsruimte van de wandhouder

Beschrijving van de symbolen die in de menu’s van de Impresario Chronis io 
gebruikt worden

Beschrijving van de symbolen die bij het programmeren van de scenario’s, 
dagen en weken gebruikt worden

1
2

5

6
7

Scenario’s

Dagen

Weken

Instellingen

Fouten

12
13

15
16

Programmering op vast tijdstip Programmering op tijdstip dat 
afhangt van zonsondergang

20 21

4
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14

17 18 19
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5.2 Scenario wijzigen  8
5.3 Bestaand scenario kopiëren  8

6. TIJDKLoK pRoGRaMMEREN   9
6.1 Dagprogrammering (standaarddagen)   9
6.2 Weekprogrammering (standaardweken)  9

6.3 Dagen programmeren  9
6.4 Dag bewerken / wijzigen / kopiëren /  
herbenoemen / verwijderen  11
6.5 Week aanmaken  11
6.6 Week wijzigen / kopiëren /  
herbenoemen / verwijderen  12

7. STaTuSMELDING   12
7.1 Fout tijdens een scenario 12
7.2 Speciaal geval van "Lokaal"-fout   13
7.3 Speciaal geval van "Sleutel"-fout 14

8. INSTELLINGEN 14

Menu: " Menu > Instellingen g" 14
8.1 Taal  14
8.2 Datum en tijd  14
8.3 Omschakeling zomer-/wintertijd   14
8.4 Aanwezigheidssimulatie  14
8.5 Schemering  14
8.6 Scherm  15

9. INSTaLLaTIE   15
9.1 Montage van de wandhouder  15

10. VERVaNGEN VaN DE BaTTERIJEN  15
11. TEChNISChE GEGEVENS  16
12. INDEX 17

INhouDSopGaVE

Met de Impresario Chronis io kunt u scenario’s aanmaken om uw comfort in huis aan uw levensritme aan 
te passen. 
Deze scenario’s sturen automatisch de gewenste openingen open of dicht, temperen het licht en zorgen 
voor de ideale temperatuur, afhankelijk van de tijd, de invallende avond of de diverse momenten van uw 
dagritme. 
De Impresario Chronis io bestuurt het hele huis. De Impresario Chronis io kan alle producten besturen 
die voorzien zijn van de draadloze io-homecontrol®-technologie, zoals rolluiken, jaloezieën, lichten, 
verwarming, dakvensters, garagedeuren enz. 

INLEIDING  1. 

5015148B00_ImpresarioChronis_io.indb   1 30/03/10   14:57:55



Impresario Chronis io

2 Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.

N
L

Wat is io-homecontrol®? 1.1. 
De Impresario Chronis io is gebaseerd op io-homecontrol®, een nieuw, universeel en veilig draadloos 
communicatieprotocol, ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten op het gebied van home-comfort-
technologie. 
io-homecontrol® maakt draadloze communicatie mogelijk tussen alle comfortsystemen en beveiligingen in 
huis zodat deze vanuit een en hetzelfde bedieningspunt bestuurd kunnen worden. 
Het io-homecontrol®-systeem is flexibel en 100% compatibel zodat het met uw veranderende behoeften 
kan meegroeien. 
Met het io-homecontrol®-systeem kunt u bijvoorbeeld beginnen met een automatische bediening voor 
rolluiken en voordeur en vervolgens een besturing voor zonnescherm, toegangshek, garagedeur en buiten-
verlichting toevoegen.
Zelfs als deze systemen gespreid in de tijd worden aangeschaft, blijven ze compatibel met de bestaande 
installatie dankzij de io-homecontrol®-technologie, die interactie tussen de verschillende producten 
mogelijk maakt.  
Ga naar www.io-homecontrol.com voor meer informatie.  

Maak uw woning intelligent1.2. 
Met de Impresario Chronis io creëert u een nieuwe manier van wonen door een "intelligente besturing" 
van uw huis. U creëert uw eigen scenario’s afhankelijk van uw behoeften, uw wensen, uw dagelijkse ritme 
(lichtsterkte, thermisch comfort, aanwezigheidssimulatie, televisiekijken enz.). Deze scenario’s kunt u dan 
naar wens op twee manieren "afspelen": 

automatisch, door middel van een tijdprogrammering (dag of week); u hoeft de Impresario Chronis io • 
dan alleen maar op de wandhouder te zetten, of

handmatig, door het geschikte scenario te selecteren voor een bepaalde situatie. • 

Voorbeelden van een dag met de Impresario Chronis io: 1.3. 
7.00 uur  Het huis wordt gewekt met het "Wekken"-scenario. 

De rolluiken worden opgehaald. De dakvensters worden half geopend. Zon en frisse lucht 
stromen de slaapkamers binnen. Een nieuwe dag begint. 

10.00 uur  Ik lanceer het "Zon"-scenario om het huis tegen de zon te beschermen. 
De lamellen van de rolluiken worden lichtjes open gestuurd. Het zonnescherm van het terras 
wordt uitgestuurd. De dakvensters worden gesloten en de verwarming wordt uitgezet. 

14:00 uur  Ik beveilig het huis voordat ik wegga met het "Afsluiten-scenario. 
De rolluiken van de onderste verdieping worden neergelaten. De garagedeur gaat dicht. 

17:30 uur  Ik temper het licht als ik achter de computer zit met het "Computer"-scenario. 
De rolluiken op het zuiden gaan voor twee derden dicht, de jaloezielamellen kantelen om het 
licht te filteren. 

23:00 uur  Het huis slaapt in met het "Nacht"-scenario. 
Alle luiken van het huis, het toegangshek en de garagedeur gaan dicht. Het zonnescherm van 
het terras wordt opgestuurd. De buitenverlichting gaat uit.

  De Impresario Chronis is ontworpen voor een zeer eenvoudig gebruik. Er zijn twee bijkomende functies 
die het systeem bijzonder intuïtief maken. 

Snapshot-functie  1.4. 
Om heel gemakkelijk uw eigen scenario’s aan te maken. 
Een scenario programmeren is net zo makkelijk als een foto maken! 

Statusmelding-functie 1.5. 
Er is voortdurende communicatie tussen u en uw huis. 
De Impresario Chronis io signaleert de beweging die op dat moment wordt uitgevoerd en meldt terug dat 
de beweging met succes uitgevoerd is. 
Handig om te weten of een bepaald rolluik dicht is zonder dat u om het huis hoeft te lopen!  
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1.6.  De programmeerstappen die nodig zijn om uw Impresario Chronis io in 
gebruik te nemen 

producten benoemen 1.6.1.  
Om al uw producten goed uit elkaar te houden, kunt u ze een 
naam geven. Dankzij deze functie kunt u in geval van een fout 
gemakkelijk bepalen om welk product het gaat. 

Scenario’s aanmaken met de Snapshot-functie 1.6.2.  
- Maximaal 16 scenario's kunnen worden opgeslagen door de 
Impresario Chronis io. 
- 3 scenario’s zijn bij de ingebruikname al voorgeprogrammeerd: 
• "Open-sy": alle toepassingen openen, 
• "Sfeer-sy": toepassingen in half open positie plaatsen, 
• "Dicht-sy": alle toepassingen sluiten. 

Standaarddagen aanmaken (dagprogrammering) 1.6.3.  
Door aan bepaalde geprogrammeerde scenario’s specifieke 
tijdstippen te koppelen, kunt u standaarddagen aanmaken. Elke 
standaarddag kan tot 4 scenario’s per dag lanceren. U kunt tot 10 
verschillende standaarddagen aanmaken en benoemen.  
Bijvoorbeeld: "Week"-dag, "Weekend"-dag, "Afwezig"-dag 
enz. 
Eén standaarddag is bij de ingebruikname al voorgeprogrammeerd: 
"Dag-sy". 

 Standaardweken aanmaken 1.7. 
(weekprogrammering) 

Op basis van de geprogrammeerde standaarddagen kunnen 
standaardweken aangemaakt worden. 
Daarvoor moet u aan elke dag van de week de gewenste standaarddag of geen standaarddag koppelen. 
Met de Impresario Chronis io kunt u 4 verschillende standaardweken aanmaken: "Werk", 
"Vakantie" enz. 
Opmerking: de in de Impresario Chronis io voorgeprogrammeerde programma’s integreren automatisch 
elke nieuwe motor of ontvanger die aan de afstandsbediening gekoppeld wordt. Deze programma’s 
kunnen echter gewijzigd of verwijderd worden. Als ze herbenoemd of gewijzigd worden, kunnen ze echter 
niet meer automatisch een nieuwe motor integreren. 

Start

Dagen aanmaken

Weken aanmaken

uw afstandsbediening 
is nu geprogrammeerd

Scenario’s aanmaken 

Producten benoemen

Veiligheid en betrouwbaarheid2.1. 
Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product in gebruik te nemen.
Dit Somfy-product moet geïnstalleerd worden door een professionele installateur van motoriserings- en 
huisautomatiseringssystemen.
Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, alsook het 
niet naleven van de hierna gegeven instructies, ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid en doet de 
garantie van Somfy vervallen.

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen2.2. 
Om schade aan de Impresario Chronis io te voorkomen: 
Vermijd schokken!
Laat het product niet vallen!
Dompel het product nooit onder in vloeistof.
Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken.

VEILIGhEID2. 
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SNELLE INGEBRuIKNaME  3. 

3.1. Werkingsmodi 
Werking in handmatige modus (buiten de 3.1.1.  

wandhouder) 
Buiten de wandhouder staat de Impresario Chronis io in 
handmatige modus. 
In deze modus kunt u: 

een scenario selecteren • 
het geselecteerde scenario afspelen • 
het lopende scenario stoppen • 
 toegang krijgen tot de menu’s voor programmeren en • 
instellen

3.1.2.  Scenario afspelen  
Kies het gewenste scenario met behulp van de navigatietoetsen 

(n) en druk op (a) om het af te spelen. Indien nodig kunt 

u een lopend scenario stopzetten door op "Stop" (g) te 
drukken.  

Statusmelding 3.2. 
De Impresario Chronis io signaleert de beweging die op dat moment uitgevoerd wordt en bevestigt of alle 
producten naar de gewenste positie gestuurd zijn. Is er een probleem, dan signaleert de Impresario 
Chronis io de naam van het betreffende product en het type fout. Zie de paragraaf "Statusmelding" voor 
meer details.  

3.2.1.  automatische werking (op wandhouder) 
Als de Impresario Chronis io op de wandhouder geplaatst wordt, werkt hij in automatische modus. 
De geprogrammeerde dagen en weken kunnen geselecteerd worden met behulp van de navigatietoetsen 
(n). Na 3 seconden schakelt de klok naar de geselecteerde serie commando’s. 
Als de afstandsbediening op de wandhouder staat, kan de automatische modus echter wel uitgeschakeld 
worden.  
Tijdens een lopend dag- of weekprogramma staat de eerstvolgende geprogrammeerde gebeurtenis onder 
aan het scherm aangegeven (binnen een maximale tijdsperiode van 24 uur). U kunt de volledige inhoud 
van de lopende dag bekijken door op (i) te drukken.  

Menu

G TIp 
• Een onvoorziene gebeurtenis?
De programmering hoeft niet gewijzigd te worden. Haal de Impresario Chronis io van de wandhouder af 
zodat hij niet meer in automatische modus werkt. 
Als hij weer op de wandhouder wordt geplaatst loopt de programmering weer verder. 
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3.2.2.  Navigeren in de menu's 
Met behulp van de (m)-toetsen verplaatst 
u de cursor om toegang te krijgen tot de 
menu’s en submenu’s of om de verschillende 
programmeringen en instellingen van de 
Impresario Chronis io de revue te laten passeren.  
Druk op (i) of (ok) om toegang te krijgen tot het 
volgende scherm.
Met C ) gaat u terug naar het vorige scherm. 
Druk zo vaak als nodig is op ( C ) om terug te 
gaan naar het hoofdscherm.
In de regel dient (i) om het element waarop de 
cursor zich bevindt te selecteren en (ok) om een actie te bevestigen.
De menu’s en submenu’s van de Impresario Chronis io hebben de volgende architectuur:  

Om uw Impresario Chronis io te personaliseren, kunt u eigen namen geven aan uw scenario’s, 
dagen en weken. De namen van de besturingsmotoren of ontvangers van uw installatie kunnen ook 
gepersonaliseerd worden. Daartoe verschijnt elke keer als het nodig is een invoerscherm voor het 
invoeren van namen. 

( S ) ( R )

( N )( N )

2
5

2
5

( Q ) 

( C )

( P ) 

(ok)

(i)

3
2
1

4
2

3.1. Werkingsmodi 
Werking in handmatige modus (buiten de 3.1.1.  

wandhouder) 
Buiten de wandhouder staat de Impresario Chronis io in 
handmatige modus. 
In deze modus kunt u: 

een scenario selecteren • 
het geselecteerde scenario afspelen • 
het lopende scenario stoppen • 
 toegang krijgen tot de menu’s voor programmeren en • 
instellen

3.1.2.  Scenario afspelen  
Kies het gewenste scenario met behulp van de navigatietoetsen 

(n) en druk op (a) om het af te spelen. Indien nodig kunt 

u een lopend scenario stopzetten door op "Stop" (g) te 
drukken.  

Statusmelding 3.2. 
De Impresario Chronis io signaleert de beweging die op dat moment uitgevoerd wordt en bevestigt of alle 
producten naar de gewenste positie gestuurd zijn. Is er een probleem, dan signaleert de Impresario 
Chronis io de naam van het betreffende product en het type fout. Zie de paragraaf "Statusmelding" voor 
meer details.  

3.2.1.  automatische werking (op wandhouder) 
Als de Impresario Chronis io op de wandhouder geplaatst wordt, werkt hij in automatische modus. 
De geprogrammeerde dagen en weken kunnen geselecteerd worden met behulp van de navigatietoetsen 
(n). Na 3 seconden schakelt de klok naar de geselecteerde serie commando’s. 
Als de afstandsbediening op de wandhouder staat, kan de automatische modus echter wel uitgeschakeld 
worden.  
Tijdens een lopend dag- of weekprogramma staat de eerstvolgende geprogrammeerde gebeurtenis onder 
aan het scherm aangegeven (binnen een maximale tijdsperiode van 24 uur). U kunt de volledige inhoud 
van de lopende dag bekijken door op (i) te drukken.  

Dagscherm Weekscherm Klok uitgeschakeld

Symbool van 
weekprogramma (tweede dag 
is bezig = dinsdag)

Tijdstip 
van het 
volgende 
scenario

Volgende scenario 
bij zonsondergang

Naam van 
het volgende 
te lanceren 
scenario

Symbool van 
dagprogramma

Bezig met 
programmeren

5015148B00_ImpresarioChronis_io.indb   5 30/03/10   14:57:59



Impresario Chronis io

6 Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.

N
L

3.3. Gebruik van het invoerscherm  
Kies het gewenste teken met behulp van de navigatietoetsen 
( n ) en ( o ) en bevestig door op (i) te drukken. Met de 
annuleertoets ( C ) kunt u een verkeerd teken wissen. 

Selecteer "Xx" en druk op (i) om het gewenste tekentype te 
kiezen: hoofdletters of kleine letters.  
Met de navigatietoets ( Q ) krijgt u toegang tot de letters met 
accenten.

Als de naam ingegeven is, bevestigt u door op (ok) te drukken.  

4. MoToREN BENoEMEN  

Om al uw producten goed uit elkaar te houden, kunt u ze een 
naam geven. Dankzij deze functie kunt u in geval van een fout 
gemakkelijk bepalen om welk product het gaat. 
Om aan te geven aan welke motor u een naam wilt geven, is 
het voldoende om de betreffende motor via de lokale bediening 
te laten bewegen. 
Ga naar "Menu > Instellingen h > Motor 
benoemen" en bevestig door op (ok) te drukken. 

Geef met de lokale bediening een commando aan de gekozen motor. 
Bevestig door op (ok) te drukken op de Impresario Chronis io.  

De huidige naam van de motor wordt weergegeven (standaardinstelling: naam van het motorgamma). 
U kunt deze naam nu naar wens veranderen. 
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SCENaRIo’S pRoGRaMMEREN  5. 

5.1. Scenario aanmaken 
De programmering wordt uitgevoerd met de afstandsbediening 
in handmatige modus (niet op de wandhouder). 
Met de Impresario Chronis io kunt u tot 16 verschillende 
scenario’s aanmaken. 3 scenario’s zijn bij de ingebruikname al 
voorgeprogrammeerd: 
• "Open-sy": alle toepassingen openen, 
• "Sfeer-sy": toepassingen in half open positie plaatsen,  
• "Sy-dicht": alle toepassingen sluiten.  

Scenario’s worden geprogrammeerd via het menu "Menu > Scenario's d".

5.1.1.  Nieuw scenario aanmaken 
Opmerking: deze bewerking is alleen mogelijk als alle 
io-producten aan de afstandsbediening van de Impresario 
Chronis io gekoppeld zijn. Raadpleeg de installatiehandleiding 
of een installateur als dit niet het geval is.  
Kies "---Nieuw---" en bevestig door op (i) of (ok) te 
drukken. 
Kies "Naam ingeven" of "Naam kiezen" en bevestig door 
op (i) of (ok) te drukken. 
"Naam ingeven": benoem het scenario en bevestig de naam 
door op (ok) te drukken.  
"Naam kiezen": kies de naam van het scenario in de lijst en 
bevestig door op (ok) te drukken.

Stuur alle producten van dit scenario naar de gewenste positie 
met de lokale afstandsbediening.  

Als alle producten van het scenario in de gewenste positie 
staan, bevestigt u door op (ok) te drukken. 
Opmerking: u moet alle producten die u in het scenario wilt 
opnemen laten bewegen, ook als ze al in de gewenste positie 
staan. 

G TIp 
• Om een nieuw scenario aan te maken kunt u ook een bestaand 
scenario kopiëren en het daarna wijzigen.  

 
 

Procedure met
succes voltooid

Naam ingeven
Naam kiezen

Nw. scen.
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5.2. Scenario wijzigen 
Kies het scenario: 
• vanuit het hoofdscherm, of 
• via "Menu > Scenario's a". 
Bevestig door op (i) of (ok) te drukken. 

U kunt het scenario wijzigen, kopiëren, herbenoemen, 
verwijderen of testen. 
Kies "Wijzigen" en bevestig door op (i) of (ok) te drukken. 

U kunt dan: 
• een nieuw product aan het scenario toevoegen of de 
positie van een product in het scenario wijzigen (kies 
"Motor toev."),
• een motor verwijderen (kies "Motor verwijd."),
• een scenario afspelen (kies "Testen"). 

5.2.1.  "Motor toevoegen" 
Stuur alle nieuwe producten van het scenario naar de 
gewenste positie en/of zet de bestaande producten in hun 
nieuwe positie met behulp van de lokale afstandsbediening. 
De producten van het scenario die naar wens ingeregeld 
zijn, hoeven niet opnieuw bevestigd te worden. 
Druk op (ok) als alle wijzigingen uitgevoerd zijn. 

5.2.2.  "Motor verwijderen" 
Om het product uit het scenario te verwijderen, is het 
voldoende om een commando te geven met de lokale 
afstandsbediening. 

 5.2.3.  "Testen"  
Alle motoren die bij dit scenario horen treden in werking, 
ook de motoren die u net gewijzigd hebt. 
Als de test voltooid is, verschijnt het beginscherm weer. 
 

Bestaand scenario kopiëren 5.3. 
Kies "Kopiëren" en druk op (i) of (ok) om snel een nieuw scenario aan te maken door een 
bestaand (eigen of voorgeprogrammeerd) scenario te kopiëren. 
Geef het nieuw aangemaakte scenario een nieuwe naam via het invoerscherm. Bevestig de naam 
door op (ok) te drukken. 
Daarna kunt u het scenario wijzigen (zie vorige pagina). 

Menu
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5.3.1.  Bestaand scenario herbenoemen 
Kies "Herbenoemen" en druk op (i) of (ok) om toegang te 
krijgen tot het invoerscherm. 
Geef een nieuwe naam en bevestig door op (ok) te drukken.  

Bestaand scenario verwijderen 5.3.2.  
Plaats de cursor op "Verwijderen" en druk op (i) of 
(ok) om het scenario te verwijderen. 
De verwijdering van het geselecteerde scenario moet 
worden bevestigd door op (ok) te drukken. Om de huidige 
verwijdering te annuleren, drukt u op ( C ).  
Opmerking: het scenario kan niet verwijderd worden als het 
gebruikt wordt in de programmering van een standaarddag 
(u moet vooraf de standaarddag wijzigen of verwijderen).  
In dat geval verschijnt er een informatiescherm. Druk op ( C ) 
om terug te gaan naar het vorige scherm. 

Dankzij de ingebouwde tijdklok van de Impresario Chronis io kunt u aan de eerder aangemaakte 
scenario’s specifieke tijdstippen koppelen om zo een aantal "standaarddagen" aan te maken 
(dagprogrammering). Deze "standaarddagen" kunnen op hun beurt weer gebruikt worden om 
"standaardweken" samen te stellen (weekprogrammering). 
In automatische modus (dus als de Impresario Chronis io op de wandhouder is geplaatst) kan dan 
een "standaarddag" of een "standaardweek" geselecteerd worden. De betreffende scenario’s 
worden dan automatisch op de geprogrammeerde tijden "afgespeeld". 

Dagprogrammering (standaarddagen)  6.1. 
Selecteer uit de aangemaakte scenario’s maximaal 
4 scenario’s en koppel er vaste tijden aan om een 
standaarddag aan te maken. 
Op die manier kunnen 10 verschillende "standaarddagen" 
aangemaakt worden. 
Eén standaarddag ("Dag-sy") is bij de ingebruikname al 
voorgeprogrammeerd. Deze dag ziet er als volgt uit: 
• 7.30 uur: voorgeprogrammeerd scenario "Open-sy"
• 13.00 uur: voorgeprogrammeerd scenario "Sfeer-sy"
• 21.30 uur: voorgeprogrammeerd scenario "Dicht-sy"

6.2. Weekprogrammering (standaardweken) 
Met de Impresario Chronis io kunt u op basis van de 
"standaarddagen" verschillende "standaardweken" 
aanmaken. Aan elke dag van de week kan een 
"standaarddag" gekoppeld worden, gekozen uit de  
10 eerder aangemaakte dagen. 
Bijvoorbeeld: van maandag tot vrijdag wordt de "Werk"-dag 
doorlopen en op zaterdag en zondag de "Weekend"-dag. 
Op die manier kunnen 4 verschillende "standaardweken" 
geprogrammeerd worden. 

Dagen programmeren 6.3. 
Dagen worden geprogrammeerd via het menu "Menu > Dagen d".

Middag 14:30

Ochtend 08:30

Wekken 07:00

Avond 20:00
Nacht 23:00

TIJDKLoK pRoGRaMMEREN  6. 
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6.3.1.  Dag aanmaken 
Kies "---Nieuw---" en bevestig door op (i) of (ok) te 
drukken. 

G TIp 
• Om snel een nieuwe dag aan te maken kunt u een 
bestaande dag kopiëren en die daarna wijzigen.

Geef de naam van de nieuwe dag in. 
Als de naam ingegeven is, bevestigt u door op (ok) te 
drukken.

Een dag kan bestaan uit 1 tot 5 scenario’s. 
Aan elk scenario kan een vast tijdstip (U) of het tijdstip 
van zonsondergang (V) gekoppeld worden. 
Selecteer het eerste veld door op (i) te drukken. 

Kies het gewenste symbool met behulp van de 
navigatietoetsen (n): vaste tijd (U) of schemering 
(V). 
Druk op (i) om uw keuze te bevestigen. 
Verplaats de cursor met behulp van de navigatietoetsen 
(n) naar rechts om het tweede veld te selecteren. 
Druk op (i) om toegang te krijgen tot het 
scenariokeuzescherm. 
Kies het gewenste scenario met behulp van de 
navigatietoetsen (n). 
Druk op (i) om het scenario op te slaan. 

Als u voor een vaste tijd hebt gekozen, verplaats de cursor 
dan naar rechts om het uur en de minuten in te stellen (in 
het 3de en 4de veld). 
Druk op (i). 
Wijzig het uur en/of de minuten met behulp van de 
navigatietoetsen (n). 

Opmerking: u kunt een reeds geprogrammeerd veld 
wijzigen door de cursor erop te plaatsen en dezelfde 
programmeerprocedure te herhalen. 

Bevestig door op (ok) te drukken. 
Ga naar het volgende scenario met behulp van de 
navigatietoetsen ( o ).  
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G TIp 
• Het (variabele) tijdstip van zonsondergang kan aan een scenario gekoppeld worden. 
Met deze functie kunt u bijvoorbeeld automatisch alle of een gedeelte van de rolluiken neerlaten 
als de avond invalt, zelfs als u nog niet thuis bent. Dit bespaart energie. Het vormt tevens een 
extra beveiliging van uw woning. De oorspronkelijke instelling kan gewijzigd worden via het 
menu "Menu > Instellingen g> Schemering". 
Zie "Instellingen".

6.4. Dag bewerken / wijzigen / kopiëren / herbenoemen / verwijderen 
Elke bestaande dag kan worden bewerkt, gewijzigd, 
gekopieerd, herbenoemd of verwijderd.  
Ga naar het menu Menu > Dagen c, kies de gewenste 
dag met behulp van de toetsen ( o ) en bevestig met (i) 
of (ok). 

Inhoud van een dag bewerken 6.4.1.  
Kies "Bewerken" en druk op (i) of (ok) om de 
geprogrammeerde inhoud van een bepaalde dag te 
bekijken. Er verschijnt een volledig overzicht van de 
betreffende dag. 

Bestaande dag wijzigen 6.4.2.  
Als het overzicht van de dag op het scherm staat, kunt u de programmering ervan wijzigen. 
Kies "Bewerken" en bevestig door op (i) of (ok) te drukken.  
Wijzig de geprogrammeerde parameters en bevestig door op (ok) te drukken. 

Bestaande dag kopiëren 6.4.3.  
Kies "Kopiëren" en druk op (i) of (ok). 
Geef de nieuw aangemaakte dag een nieuwe naam via het invoerscherm. Bevestig de naam door 
op (ok) te drukken. 
Wijzig de geprogrammeerde parameters en bevestig uw nieuwe dag door op (ok) te drukken. 

Bestaande dag herbenoemen 6.4.4.  
Kies "Herbenoemen" en druk op (i) of (ok). 
Geef een nieuwe naam via het invoerscherm en bevestig door op (ok) te drukken. 

Bestaande dag verwijderen 6.4.5.  
Kies "Verwijderen" en druk op (i) of (ok). 
Bevestig door op (ok) te drukken of annuleer de verwijdering door op ( C ) te drukken. 
Opmerking: de dag kan niet verwijderd worden als hij gebruikt wordt in de programmering van een 
standaardweek. In dat geval verschijnt er een informatiescherm. Druk op ( C ) om terug te gaan 
naar het vorige scherm.  
In één week kunt u dezelfde dag meerdere keren gebruiken of een dag "leeg" laten. U kunt tot 4 
verschillende weken aanmaken. 

6.5. Week aanmaken 
Weken worden geprogrammeerd via het menu  
 "Menu > Weken e". 
Kies "---Nieuw---" met behulp van de toetsen ( o ) en 
bevestig door op (i) of (ok) te drukken. 
Geef de naam van de nieuwe week in. 
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Als de naam ingegeven is, bevestigt u door op (ok) te drukken. 
Selecteer met behulp van de toetsen (n) voor elke dag van 
de week de standaarddag die moet worden "afgespeeld". 
Sommige dagen kunnen ook "leeg" gelaten worden (---). 
Bevestig de programmering van de week door op (ok) te 
drukken. 
Opmerking: de week begint op maandag (1 = maandag). 

 Week wijzigen / kopiëren / herbenoemen / 6.6. 
verwijderen 

Elke bestaande week kan worden gewijzigd, gekopieerd, 
herbenoemd of verwijderd. 
Ga naar het menu Menu > Weken e, kies de 
gewenste week met behulp van de toetsen ( o ) en bevestig met (i) of (ok). 
6.6.1.  Bestaande week wijzigen  
Kies "Bewerken" en bevestig door op (i) of (ok) te 
drukken. Wijzig de geprogrammeerde parameters en 
bevestig door op (ok) te drukken. 

Bestaande week kopiëren 6.6.2.  
Kies "Kopiëren" en druk op (i) of (ok). Geef de nieuw 
aangemaakte week een nieuwe naam via het invoerscherm. 
Bevestig de naam door op (ok) te drukken. Wijzig de 
geprogrammeerde parameters en bevestig uw nieuwe week 
door op (ok) te drukken. 

Bestaande week herbenoemen 6.6.3.  
Kies "Herbenoemen" en druk op (i) of (ok). Geef een nieuwe naam via het invoerscherm en 
bevestig door op (ok) te drukken. 

Bestaande week verwijderen 6.6.4.  
Kies "Verwijderen" en druk op (i) of (ok). Bevestig door op (ok) te drukken of annuleer de 
verwijdering door op ( C ) te drukken. 

STaTuSMELDING  7. 

Fout tijdens een scenario7.1. 
De Impresario Chronis io signaleert de beweging die op dat 
moment uitgevoerd wordt en bevestigt of alle producten 
naar de gekozen positie gestuurd zijn. 
 

Is er een probleem, dan signaleert de Impresario Chronis io 
de naam van het betreffende product en het type fout. De 
fout wordt ook gesignaleerd door 10 keer oranje knipperen 
van het controlelampje. 
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Om het type fout op te sporen en te identificeren, hoeft u slechts op (ok) te drukken. 
De naam van het product met een fout wordt dan 
weergegeven. 
Selecteer het product met de fout. 
Druk nog een keer op de toets (ok). De reden van de fout 
wordt weergegeven. 
Druk nog een keer op (ok) om terug te gaan naar de lijst 
van producten met een fout. 

Lijst van mogelijke fouten: 
Schermweergave oorzaak van de fout

Obstakel Gestopt t.g.v. obstakeldetectie. Het luik is op een obstakel gestuit. Bij een 
obstakel in de op-richting moet u een neer-commando geven om de fout te 
wissen.

Thermisch Oververhittingsbeveiliging van de motor geactiveerd. Bij te intensief gebruik 
treedt de beveiliging van de motor in werking. Wacht 15 minuten om de motor 
te laten afkoelen.

Lokaal Motor in "lokale" modus (zie speciaal geval hieronder).
Radio De motor reageert niet. De motor kan buiten radiobereik zijn of niet 

aangesloten op de voeding.
Fout Diverse fouten.
Comm. onderbr. Ander commando gestuurd vanuit ander bedieningspunt.

Deur open Deur open-detectie (voor slotbesturingskastje).

Systeemsleutel De afstandsbediening en de motor of ontvanger hebben niet dezelfde 
systeemsleutel.

Wind Actief windcommando.

De fout blijft op het scherm gesignaleerd totdat de 
schermverlichting uitgaat (3 minuten). De fout van het laatst 
gegeven commando kan nog wel bekeken worden in  
"Menu > Fouten q". 

7.2. Speciaal geval van "Lokaal"-fout  

U kunt een product isoleren zonder uw programmering te 
wijzigen. Zet de cursor van de lokale afstandsbediening 
(Situo A/M) op "handmatige modus" (I). 

Bij het lanceren van een volgend scenario signaleert de 
Impresario Chronis io een fout. Het betreffende product 
reageert namelijk niet op de commando’s vanuit de 
Impresario Chronis io. 
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Het commando van de Impresario Chronis io kan indien 
gewenst geforceerd worden. 
Als u tijdens de signalering van de fout op (ok) drukt, vraagt 
de Impresario Chronis io of u het commando wilt forceren of 
niet.  

Speciaal geval van "Sleutel"-fout7.3. 
Als een product niet dezelfde sleutel heeft als de Impresario 
Chronis io, toont het scherm de naam van het betreffende 
product en "Systeemsleutel". 
Om de sleutel op te slaan, zie "Installatiehandleiding, 
hoofdstuk 3. IO-SYSTEEMSLEUTEL".

Systeemsleutel

Menu: " Menu > Instellingen g"

Taal 8.1. 
In de Impresario Chronis io zijn 5 talen beschikbaar: 
Frans, Engels, Duits, Italiaans en Nederlands.  

Kies de taal met de toetsen (n) en bevestig uw keuze met 
(ok). 

Datum en tijd 8.2. 
Stel alle parameters in met de toetsen (m) en bevestig door 
op (ok) te drukken. 

omschakeling zomer-/wintertijd  8.3. 
De automatische zomer-/wintertijdomschakeling kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. 
De Impresario Chronis io staat standaard ingesteld op automatische omschakeling. 

Kies de gewenste optie met (i) en bevestig door op (ok) te drukken. 

aanwezigheidssimulatie 8.4. 
Als de aanwezigheidssimulatie geactiveerd is, worden de geprogrammeerde (dag- of week-)
scenario’s op willekeurige wijze afgespeeld binnen een tijdsbestek variërend van 1 tot 30 minuten. 
Deze functie is handig als u voor langere tijd afwezig bent. 

Kies de gewenste optie met (i) en bevestig door op (ok) te drukken. 

Schemering 8.5. 
Met de functie "Schemering" (V) kunt u in automatische modus het tijdstip van een scenario 
laten afhangen van zonsondergang. Geef het tijdstip aan waarop het scenario in juni en in 
december moet worden afgespeeld. De Impresario Chronis io past dit tijdstip dan automatisch elke 
dag aan. 

Kies de gewenste optie met (i) en bevestig door op (ok) te drukken. 

Opmerking: om de dagelijkse variatie goed te kunnen berekenen, mag het verschil tussen de twee 
tijdstippen niet groter zijn dan 9 uur. 

INSTELLINGEN8. 
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9.1. Montage van de wandhouder 
Kiezen van de montageplaats van de 9.1.1.  

wandhouder 
Kies een goed toegankelijke plaats waar u de Impresario 
gemakkelijk kunt aflezen en gebruiken.  

De wandhouder moet binnen het draadloze bereik 
van alle te besturen producten geïnstalleerd worden. 
Controleer dit door vanaf de beoogde montageplaats 
van de wandhouder een scenario te lanceren.  

Deze test kan gemakkelijk uitgevoerd worden: 
Kies een voorgeprogrammeerd scenario met de toetsen 
(n). Speel het scenario af met (a).  

Controleer of alle producten commando’s hebben 
ontvangen. 

9.1.2.  procedure voor het monteren van de 
wandhouder 
Bevestig de wandhouder door middel van de 2 bijgeleverde 
schroeven aan de muur. Plaats hem op de optimale hoogte 
om het display goed te kunnen aflezen.   

Menu

Scherm 8.6. 
De schermweergave kan op constant of tijdelijk ingesteld worden.
Wanneer het scherm op constant ingesteld is, brandt de schermverlichting heel de tijd. 
Wanneer het scherm op tijdelijk ingesteld is, brandt de schermverlichting gedurende 3 minuten en 
gaat het scherm vervolgens in stand-by.

Kies de gewenste optie met (i) en bevestig door op (ok) te drukken. 

INSTaLLaTIE  9. 

VERVaNGEN VaN DE BaTTERIJEN 10. 

Het symbool ( p ) op het scherm signaleert dat het laadniveau van de batterijen laag is.
Tijdens het verwisselen van de batterijen blijven datum en tijd twee minuten in het geheugen opgeslagen. 
Alle andere geprogrammeerde gegevens blijven voor onbeperkte duur in het geheugen opgeslagen.  

Gebruik geen oplaadbare batterijen.
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Doe de voorklep van de afstandsbediening open. Hiervoor is  -
geen gereedschap nodig.  
Plaats drie nieuwe alkalinebatterijen van het type AAA   -
(LR03 – 1,5V) van hetzelfde merk en met dezelfde 
vervaldatum. Neem de op de afstandsbediening aangegeven 
polariteit in acht.  

TEChNISChE GEGEVENS 11. 

Radiofrequentie: 868-870 Mhz met LBT, io homecontrol®, tri-band bidirectioneel
Draadloos bereik: 20 m door 2 betonnen muren, 40 m met een io-repeater
Beschermingsgraad: IP 30
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +60 °C
Afmetingen Impresario Chronis io in mm (h x b x d): 200 x 52 x 22
Afmetingen wandhouder in mm (h x b): 77 x 29
Voeding: 3 alkalinebatterijen van 1,5 V type AAA (LR03)
Maximumaantal gekoppelde motors of ontvangers: 40

Beschadigde elektrische en elektronische producten en gebruikte batterijen mogen niet bij het 
huishoudelijk afval weggegooid worden. Lever ze in bij een inzamelpunt of een erkend centrum om zeker 
te zijn van een correcte recycling. 
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