
Fjernbetjent 3600 W udendørs stik med On/Off-funktion Kauko-ohjattava ulkoinen On/Off-pistorasia 3 600 W Fjernstyrt utvendig kontakt On/Off 3600 W Fjärrstyrd yttre kontakt On/Off 3600 W

Produktbeskrivelse

Blå kontrollampe 

Knap til programmering og 
styring

Sikkerhed - vigtige oplysninger
Generelt
Læs denne installationsvejledning og sikkerhedsanvisningerne grundigt 
igennem, før Somfy-produktet installeres. Følg nøje de givne instruktioner, 
og opbevar denne vejledning lige så længe, som produktet er i funktion. Før 
installationen skal kompatibiliteten af dette SOMFY-produkt med det dertil 
hørende udstyr og tilbehør kontrolleres.
Denne vejledning beskriver installation og brug af produktet. Al anden 
anvendelse end den, der er defineret af Somfy, er ikke i overensstemmelse 
med forskrifterne. Ved anden anvendelse bortfalder Somfys ansvar 
og garanti, hvilket også er tilfældet, hvis forskrifterne i nærværende 
installationsvejledning ikke følges.
Somfy kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og standarder, som 
indtræder, efter at vejledningen er udgivet.

Generelle sikkerhedsforskrifter
Lad ikke børn lege med styringsboksen.
Neddyp aldrig styringsboksen i væske.

Brugsbetingelser
Apparaterne, som tilkobles til stikket, må ikke overskride den styrke, der er 
angivet i de tekniske specifikationer.
Radiorækkevidden er begrænset af bestemmelserne om radioudstyr.
Betjeningsboksens rækkevidde afhænger i høj grad af omgivelserne, hvor den 
anvendes: mulige forstyrrelser fra store elektriske apparater i nærheden af 
installationen, typen af materiale der er anvendt i mure og skillevægge på stedet.

Konformitet
Somfy erklærer hermed, at apparatet er i overensstemmelse med 
de væsentlige krav, samt med de andre relevante bestemmelser i 
direktivet 1999/5EC/CE. En overensstemmelseserklæring findes 
på internetadressen www.somfy.com/ce (Fjernbetjent 3600 W 
udendørs stik med On/Off-funktion) Anvendelig i EU, CH og NO.

Genbrug
Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffaldet. Det 
skal indleveres til forhandleren eller på en miljøstation, så det bliver 
genvundet.

Garanti
Dette produkt har 2 års garanti at regne fra købsdatoen.

Tekniske data 
Strømforsyning  230 VAC 50 Hz
Koblet forbindelsesstyrke  3600 W/16 A maks.
Radiofrekvens 433,42 MHz
Rækkevidde 30 m i område uden forhindringer
Radioinformationslagring Maks. 4 fjernbetjeninger
Driftstemperatur -25° C til +50 C
Beskyttelsesindeks IP44 (Udendørs stik)
Mål L x H x P i mm 53 x 126 x 96
Vægt 150 g

Tuotteen kuvaus

Sininen merkkivalo 

Ohjelmointi- ja ohjauspainike

Turvallisuus - Tärkeää tietoa
Yleistä
Lue tarkkaan nämä asennus- ja turvaohjeet, ennen kun ryhdyt asentamaan 
tätä Somfy-tuotetta. Noudata tarkasti jokaista annettua ohjetta ja säilytä 
näitä asennus- ja turvaohjeita niin kauan kun tuote on käytössäsi. Ennen 
asentamista tarkasta tuotteen yhteensopivuus laitteistojen ja lisävarusteiden 
kanssa.
Näissä ohjeissa kuvataan tämän tuotteen asennus ja käyttö. Muunlainen 
kuin Somfyn määrittelemä asennus tai käyttö on vaatimusten vastaista. 
Vaatimusten vastainen käyttö ja näiden ohjeiden laiminlyönti peruuttaa 
Somfyn vastuun ja takuun.
Somfy ei ole vastuussa näiden ohjeiden julkaisun jälkeen tapahtuvista 
normien ja standardien muutoksista.

Yleiset turvaohjeet
Älä anna lasten leikkiä kaukosäätimellä.
Älä koskaan upota kaukosäädintä nesteeseen.

Käyttöolosuhteet
Pistorasiaan kytkettyjen laitteiden teho ei saa ylittää teknisissä tiedoissa 
ilmoitettua tehoa.
Radiolaitteita koskevat standardit rajoittavat kantomatkaa.
Kaukosäätimen kantomatka riippuu erittäin paljon käyttöympäristöstä: häiriöt 
ovat mahdollisia, jos asennuspaikan lähellä on isoja sähkölaitteita. Lisäksi 
mahdolliset häiriöt riippuvat paikan lähellä olevissa seinissä, väliseinissä, 
muureissa tai aidoissa käytetystä materiaalista.

Vaatimustenmukaisuus
Täten Somfy ilmoittaa, että laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten 
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa Internet-osoitteessa 
www.somfy.com/ce (Kauko-ohjattava ulkoinen On/Off-pistorasia 3 
600 W). Voimassa EU:n alueella, Sveitsissä ja Norjassa.

Kierrätys
Älä hävitä tuotetta koskaan talousjätteen mukana. Vie se 
asianmukaiseen keräyspisteeseen tai kierrätyslaitokseen.

Takuu
Tällä tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lähtien.

Tekniset tiedot
Virransyöttö  230 VAC 50 Hz
Kytkentäteho  3 600 W / 16 A maks.
Radiotaajuus 433,42 MHz
Kantomatka 30 m vapaalla alueella
Radiokaukosäätimien muistiintallennus enintään 4 kaukosäädintä
Toimintalämpötila -25 - +50 °C
Kotelointiluokitus IP44 (Ulkoinen pistorasia)
Mitat L x K x S mm 53 x 126 x 96
Paino 150 g

Produktbeskrivelse

Blå lampe 

Programmerings- og 
styreknapp

Sikkerhet - Viktig informasjon
Generelt
Denne installasjonsguiden og sikkerhetsanvisningene må leses grundig før 
Somfy-produktet installeres. Følg alle anvisninger til punkt og prikke, og ta 
vare på denne installasjonsguiden så lenge produktet er i bruk. Før enhver 
montering må du kontrollere dette produktets samsvar med tilknyttet utstyr 
og tilbehør.
Denne installasjonsguiden beskriver installasjon og bruk av dette produktet. 
Enhver installasjon eller anvendelse utenom bruksområdet som er fastsatt av 
Somfy, er ikke godkjent. I likhet med enhver annen manglende overholdelse 
av instruksjonene i denne anvisningen, vil en slik bruk medføre at Somfys 
ansvar og garanti opphører.
Somfy kan ikke holdes ansvarlig for endringer i normer og standarder som 
skjer etter at denne guiden er utgitt.

Generelle sikkerhetsanvisninger
La ikke barn leke med fjernkontrollen.
Ikke legg fjernkontrollen ned i væske.

Bruksbetingelser
Apparatene som skal kobles til kontakten, må ikke overskride effekten som er 
angitt under tekniske data.
Radiorekkevidden begrenses av reguleringsnormer for radioapparat.
Rekkevidden for fjernkontrollen er i høy grad avhengig av omgivelsene og 
bruken: Kan forstyrres av store elektriske apparater i nærheten av installasjonen 
og av materialene som brukes i vegger og skillevegger på stedet.

Samsvar
Somfy erklærer herved at dette utstyret oppfyller nødvendige 
krav og alle andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/
EC. Et CE-dokument finnes tilgjengelig på www.somfy.com/ce. 
(Fjernstyrt utvendig kontakt On/Off 3600 W) Kan brukes i EU, 
Sveits og Norge.

Gjenvinning
Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet. Det skal leveres 
til forhandler eller gjenvinningsstasjon for å sikre at det blir resirkulert.

Garanti
Dette produktet har to års garanti fra kjøpsdato.

Tekniset tiedot
Strømforsyning  230 VAC 50 Hz
Koblingseffekt   maks. 3600 W/16 A
Radiofrekvens 433,42 MHz
Rekkevidde 30 m i fri luft
Radiolagring maks. 4 fjernkontroller
Driftstemperatur -25 °C til +50 °C
Beskyttelsesindeks IP44 (Utvendig kontakt)
Mål i mm (lengde x høyde x dybde) 53 x 126 x 96
Vekt 150 g

Produktbeskrivning

Blå kontrollampa 

Knapp för kanalinställning 
och styrning

Säkerhet – Viktig information
Allmänt
Läs noga igenom den här installationsguiden och säkerhetsanvisningarna 
innan du börjar installera din Somfy-produkt. Följ instruktionerna till punkt 
och pricka och spara bruksanvisningen så länge du har produkten kvar. Innan 
installationen påbörjas bör du kontrollera Somfy-produktens kompatibilitet 
med tillbehör och övrig utrustning.
Det här är både en bruksanvisning och en installationsguide för produkten. 
Installation och användning ska ske i enlighet med Somfys anvisningar. 
Användning som avviker från instruktionerna i denna anvisning innebär att 
Somfys garantiansvar bortfaller.
Somfy kan inte hållas ansvarigt för ändringar av normer och standarder som 
inträffar efter det att denna guide har tryckts.

Allmänna säkerhetsanvisningar
Låt inte barn leka med fjärrkontrollen.
Doppa aldrig fjärrkontrollen i vatten eller andra vätskor.

Användningsvillkor
De apparater som är kopplade till kontakten bör inte ha högre effekt än vad 
som anges under Tekniska data.
Radioräckvidden är begränsad enligt normer för radioapparater.
Hur lång räckvidd fjärrkontrollen har beror främst på omgivningen den 
används i: stora elektroniska apparater i närheten av installationen och vilket 
material väggarna är gjorda av kan påverka räckvidden.

Försäkran om överensstämmelse
Härmed intygar Somfy att produkten uppfyller huvudkraven 
och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Ett 
CE-dokument finns på Internetadressen www.somfy.com/ce. 
(Fjärrstyrd yttre kontakt On/Off 3600 W). Gäller i EU, CH och NO.

Återvinning
Släng inte produkten ihop med hushållsavfallet. Ta den till en 
insamlings- eller återvinningscentral så att den kan återvinnas.

Garanti
Det är 2 års garanti på den här produkten, räknat från inköpsdatum.

Tekniska data 
Transformator  230 VAC 50 Hz
Strömbrytare  max 3600 W/16 A
Radiofrekvens 433,42 MHz
Räckvidd 30 m utan hinder
Radioregistrering Max 4 fjärrkontroller
Funktionstemperatur -25 °C till +50 °C
Kapslingsklass IP44 (Yttre kontakt
Mått i mm (längd x höjd x bredd) 53 x 126 x 96
Vikt 150 g
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Somfy SAS arbejder hele tiden med udvikling og forbedring af produkterne og kan 
derfor ændre specifikationer uden forudgående varsel. Foto ikke bindende.
Koska Somfy SAS haluaa jatkuvasti kehittää ja parantaa tuotteitaan, se voi muuttaa 
tuotetta koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tuotteet voivat poiketa kuvista.
Somfy SAS arbeider hele tiden med utvikling og forbedring av produktene, og kan 
derfor endre spesifikasjonene uten forvarsel. Foto ikke bindende.
Somfy SAS arbetar ständigt med utveckling och förbättringar och kan ändra 
produkten utan föregående varning. Produkten kan därför avvika från bilderna.
Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 11/2012

www.somfy.com

Programmering af en fjernbetjening (fig. A)
  Frakobl under denne handling alle andre stik og fatninger, der 
fjernstyres af Somfy i dit hjem.

[1].   Sæt On/Off-stikket i en el-netstikkontakt.
[2].   Vælg kanalen*, som er valgt på fjernbetjeningen.
[3].   Tryk på programmeringsknappen på On/Off-stikket, indtil dets 

kontrollampe blinker.
[4].   Tryk med en tynd genstand på PROG-knappen bag på fjernbetjeningen. 

Kontrollampen på On/Off-stikket tændes permanent og slukker derefter.. 
Fjernbetjeningskanalen er valgt.

[5].   Kontroller kanalprogrammeringen ved at trykke på tasten  på 
fjernbetjeningen.       
Kontrollampen på On/Off-stikket tændes permanent, hvis kanalen er 
programmeret.

[6].   Sæt apparatet, der skal styres, i On/Off-stikket  
Tænd for apparatet, der skal styres.

* En kanal svarer til en individuel fjernbetjening og kan styre ét eller flere apparater. 

Anvendelse
Kommando sendt 
til apparatet, der er sluttet
til On/Off-stikket

Kontrollampens tilstand
på On/Off-stikket

Tændt Lyser: On/Off-stikket får tilført 
strøm

Stop Slukket: On/Off-stikket får ikke 
tilført strøm

•  Det er også muligt at trykke direkte på styringsknappen på On/Off-stikket 
(kort tryk) for at styre det.

• Tag On/Off -stikket ud, hvis det ikke bruges i længere tid.
•  Programmeringen bliver ikke slette, selv om On/Off-stikket bliver frakoblet 

elnettet.

Sletning af én eller flere fjernbetjeninger (fig. B)
Sådan slettes en programmeret kanal på On/Off-stikket:

Frakobl under denne handling alle andre stik og fatninger, der fjernstyres 
af Somfy i dit hjem.

[1].   Kontroller, at On/Off-stikket sat i en elnetstikkontakt.
[2].   Vælg den kanal, der skal slettes, ved brug af vælgerknappen på 

fjernbetjeningen.
[3].   Tryk på programmeringsknappen på On/Off-stikket, indtil dets 

kontrollampe blinker.
[4].   Tryk med en tynd genstand på PROG-knappen bag på fjernbetjeningen. 

On/Off-stikkets kontrollampe slukker. Fjernbetjeningskanalen er slettet.
[5].   Kontroller sletningen af kanalen ved at trykke på tasten  på 

fjernbetjeningen. Kontrollampen på On/Off-stikket tændes ikke mere, 
hvis kanalen er slettet.

Sådan slettes alle fjernbetjeninger og deres programmerede kanaler 
på On/Off-stikket:         
Tryk på programmeringsknappen på On/Off-stikket, indtil dets kontrollampe 
blinker og derefter slukker.
Kontroller sletningen af hver kanal ved at trykke på tilhørende tast  på 
fjernbetjeningen. Kontrollampen på On/Off-stikket tændes ikke mere, hvis 
kanalen er slettet.

Kaukosäätimen ohjelmointi (fig. A)
  Kytke irti kaikki muut asunnossasi tai talossasi olevat Somfy-
kaukosäätimellä ohjattavat pistorasiat ja lampunkannat tämän 
toimenpiteen ajaksi.

[1].   Kytke On/Off-pistorasia verkkopistorasiaan.
[2].   Valitse kaukosäätimessä valittuna oleva kanava*.
[3].   Paina On/Off-pistorasian ohjelmointipainiketta, kunnes sen merkkivalo 

alkaa vilkkua.
[4].   Paina kapean esineen avulla kaukosäätimen takapuolella olevaa 

PROG-painiketta. On/Off-pistorasian merkkivalo syttyy palamaan 
kiinteästi ja sammuu sen jälkeen. Kaukosäätimen kanava on ohjelmoitu.

[5].   Tarkasta kanavan ohjelmointi painamalla kaukosäätimen painiketta .  
On/Off-pistorasian merkkivalo syttyy palamaan kiinteästi, jos kanava on 
ohjelmoitu. 

[6].   Kytke ohjattava laite On/Off-pistorasiaan.    
Kytke ohjattava laite päälle.

* Kanava vastaa yksittäistä kaukosäädintä, ja sen kautta voidaan ohjata yhtä tai useita laitteita. 

Käyttö
On/Off-pistorasiaan 
kytketylle laitteelle 
lähetettävä käsky

Pistorasian
merkkivalon tila

Kytkentä päälle Palaa: On/Off-pistorasian 
syötetään virtaa

Kytkentä pois päältä Sammunut: On/Off-pistorasian ei 
syötetä virtaa

•  Voit ohjata On/Off-pistorasiaa myös painamalla suoraan sen 
ohjauspainiketta (lyhyt painallus).

• On/Off-pistorasia, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
• Ohjelmointi ei häviä, vaikka On/Off-pistorasia irrotetaan verkkopistorasiasta.

Yhden tai usean kaukosäätimen poistaminen (fig. B)
On/Off-pistorasiaan ohjelmoidun kanavan poistaminen:

Kytke irti kaikki muut asunnossasi tai talossasi olevat Somfy-
kaukosäätimellä ohjattavat pistorasiat ja lampunkannat tämän 
toimenpiteen ajaksi.

[1].  Tarkasta, että On/Off-pistorasia on kytketty verkkopistorasiaan.
[2].   Valitse poistettava kanava kaukosäätimen kanavanvalintapainikkeen 

avulla.
[3].   Paina On/Off-pistorasian ohjelmointipainiketta, kunnes sen merkkivalo 

alkaa vilkkua.
[4].   Paina kapean esineen avulla kaukosäätimen takapuolella olevaa PROG-

painiketta. On/Off-pistorasian merkkivalo sammuu. Kaukosäätimen 
kanava on poistettu.

[5].   Tarkasta kanavan poisto painamalla kaukosäätimen painiketta . 
On/Off-pistorasian merkkivalo ei syty enää palamaan, jos kanava on 
poistettu.

Kaikkien On/Off-pistorasiaan ohjelmoitujen kaukosäätimien ja niiden 
kanavien poistaminen:         
Paina On/Off-pistorasian ohjelmointipainiketta, kunnes sen merkkivalo alkaa 
ensin vilkkua ja sitten sammuu.
Tarkasta jokaisen kanavan poisto painamalla vastaavan kaukosäätimen 
painiketta . On/Off-pistorasian merkkivalo ei syty enää palamaan, jos 
kanava on poistettu.

Programmere en fjernkontroll (fig. A)
  Under denne operasjonen må du koble fra alle andre fjernstyrte 
Somfy-kontakter og -holdere i boligen.

[1].   Koble On/Off-kontakten til en nettkontakt.
[2].   Velg kanalen* som er valgt på fjernkontrollen.
[3].   Trykk på programmeringsknappen på On/Off-kontakten helt til lampen på 

kontakten blinker.
[4].   Trykk på PROG-knappen på baksiden av fjernkontrollen med en tynn 

gjenstand. Lampen på On/Off-kontakten lyser konstant og slukner.
Kanalen på fjernkontrollen er programmert.

[5].   Kontroller programmeringen av kanalen ved å trykke på knappen  
på fjernkontrollen.       
Lampen på On/Off-kontakten lyser konstant hvis kanalen er 
programmert. 

[6].   Koble apparatet som skal styres til On/Off-kontakten.   
Slå på apparatet som skal styres.

* En kanal tilsvarer en individuell fjernkontroll og kan styre ett eller flere apparater. 

Bruk
Kommando sendt 
til det tilkoblede apparatet 
på On/Off-kontakten

Status for lampen 
på kontakten

På Lyser: On/Off-kontakten får strøm

Av Sluknet: On/Off-kontakten får 
ikke strøm

•  Det går også an å trykke direkte på styreknappen på On/Off-kontakten (kort 
trykk) for å styre den.

• Koble fra On/Off-kontakten hvis du ikke skal bruke den på en stund.
•  Programmeringen slettes ikke selv om On/Off-kontakten kobles fra 

strømnettet.

Slette en eller flere fjernkontroller (fig. B)
Slette en programmert kanal på On/Off-kontakten:

Under denne operasjonen må du koble fra alle andre fjernstyrte Somfy-
kontakter og -holdere i boligen.

[1].  Kontroller at On/Off-kontakten er koblet til en nettkontakt.
[2].   Velg kanalen som skal slettes med kanalvelgeren på fjernkontrollen.
[3].   Trykk på programmeringsknappen på On/Off-kontakten helt til lampen 

på kontakten blinker.
[4].   Trykk på PROG-knappen på baksiden av fjernkontrollen med en 

tynn gjenstand. Lampen på On/Off-kontakten slukner. Kanalen for 
fjernkontrollen er slettet.

[5].   Kontroller slettingen av kanalen ved å trykke på knappen  på 
fjernkontrollen. Lampen på On/Off-kontakten tennes ikke lenger hvis 
kanalen er slettet.

Slette alle fjernkontrollene og deres programmerte kanaler på On/Off-
kontakten:        
Trykk på programmeringsknappen på On/Off-kontakten helt til lampen på 
kontakten blinker og deretter slukner.
Kontroller slettingen av hver kanal ved å trykke på knappen  på den 
tilhørende fjernkontrollen. Lampen på On/Off-kontakten tennes ikke lenger 
hvis kanalen er slettet.

Programmera fjärrkontrollen (fig. A)
  Koppla ur alla andra fjärrstyrda Somfy-kontakter och -socklar som 
finns i hemmet medan du programmerar.

[1].   Anslut On/Off-sockeln till ett uttag.
[2].   Välj den kanal* du vill använda på fjärrkontrollen.
[3].   Tryck på On/Off-kontaktens programmeringsknapp tills kontrollampan 

börjar blinka.
[4].   Tryck med ett spetsigt föremål på PROG-knappen på baksidan av 

fjärrkontrollen. On/Off-kontaktens kontrollampa lyser med ett fast sken 
och släcks sedan.  Kanalen på fjärrkontrollen har programmerats.

[5].   Bekräfta kanalprogrammeringen genom att trycka på knappen  
på fjärrkontrollen.      
Kontrollampan på On/Off-kontakten lyser med fast sken när kanalen har 
programmerats. 

[6].   Anslut apparaten som du vill styra till On/Off-kontakten.    
Starta apparaten som du vill styra.

*  En kanal programmeras på en enskild fjärrkontroll och kan användas för att styra en eller 
flera apparater.  

Användning
Kommando skickat 
till apparaten som är ansluten 
till On/Off-kontakten

Statusindikation för 
kontaktens 
kontrollampa

På Tänd: On/Off-kontakten har 
spänning

Av Släckt: On/Off-kontakten saknar 
spänning

•  Du kan även trycka direkt på styrknappen på On/Off-kontakten (snabb 
tryckning) för att styra den.

• Koppla ur On/Off-kontakten om den inte ska användas under en längre tid.
•  Det du har programmerat raderas inte om On/Off-kontakten är urkopplad 

från uttaget.

Radera ett eller flera kommandon (fig. B)
När du ska radera en programmerad kanal på On/Off-kontakten:

Koppla ur alla andra fjärrstyrda Somfy-kontakter och -socklar som finns i 
hemmet medan du programmerar.

[1].   Se till att On/Off-kontakten är ansluten till ett uttag.
[2].   Välj den kanal du vill radera med hjälp av kanalvalsknappen på 

fjärrkontrollen.
[3].   Tryck på On/Off-kontaktens programmeringsknapp tills kontrollampan 

börjar blinka.
[4].   Tryck med ett spetsigt föremål på PROG-knappen på baksidan av 

fjärrkontrollen. On/Off-kontaktens kontrollampa släcks. Kanalen på 
fjärrkontrollen har raderats.

[5].   Bekräfta raderingen genom att trycka på fjärrkontrollsknappen . On/
Off-kontaktens kontrollampa tänds inte när kanalen är raderad.

När du ska radera alla programmerade kanaler på On/Off-kontakten:  
Tryck på On/Off-kontaktens programmeringsknapp tills kontrollampan blinkar 
och sedan släcks.
Bekräfta att kanalerna har raderats genom att trycka på motsvarande 
knappar  på fjärrkontrollen. On/Off-kontaktens kontrollampa tänds inte om 
kanalen har raderats.
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