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Keytis 4 (Home) io en Keytis 4 io

Om het alarm in- of uit te schakelen.

Aansturen van 1 of 2 io Somfy motoren.

Keytis 4 (Home) io
Artikelnummer 1841054

Keytis 4 io
Artikelnummer 1841053
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Omschrijving

Controlelamp

Batterij indicator
Centrale STOP toets

Individuele bedieningstoetsen

sluitclip

KEY toets: opslaan van de systeemsleutel
PROG toets: programmeren van de afstandsbediening

Centrale SLUIT toets (Alleen bij Keytis 4 Home io)

OK

Commando wordt 
uitgevoerd (lampje 
knippert)

Niet OK (lampje 
knippert snel)

Keytis 4 io Keytis 4 Home io

Afstandsbediening om maximaal 4 producten te bedienen. 

Batterij aanbrengen / vervangen
Als batterij indicator begint te branden 

kunt u de afstandsbediening nog minstens 

15 dagen gebruiken voordat de batterij 

helemaal leeg is.

Productvoordelen
n Voor een draadloze bediening

n 4-kanaalszender met aparte stop toets

n Terugkoppeling via licht- en (uitschakelbaar) geluidssignaal

n Pocketformaat

n Toetsenvergrendeling

n Security code vergrendeling

n Display met batterij-indicatie

n Per toets kan max. één product aangestuurd worden

n 4 Verschillende gekleurde clips beschikbaar

n Afmetingen: 80 x 42 x 8 mm.

n Zendfrequentie: 868 - 870 MHz

n Zendbereik: ca 30 m.

extra: alleen bij Keytis 4 Home io;
n  «Home» toets voor gelijktijdig sluiten van alle gekoppelde 

producten



- 5 -

Programmeren
systeemsleutel programmeren en opslaan
Is er al een io-homecontrol afstandsbediening aanwezig in de installatie?

Ja ➞ ga naar stap 1

Nee ➞ ga naar stap 2 of 3 (volg stap 2 voor programmeren Keytis 4 (Home) io op de Dexxo Pro motor)

1 systeemsleutel opslaan
Start op locatie met de al in de installatie aanwezige afstandsbediening

Druk op KEY toets bediening tot...

Druk op KEY 
toets van de Easy 
Sun, Impresario 
of Composio io 

bediening tot LED 
brandt

Druk kort op KEY toets 

...LED brandt,
bediening piept

LED knippert,
bediening piept

LED knippert snel,
bediening piept nogmaals

Nieuwe systeemsleutel is opgeslagen

‘Piep’ ‘Piep’

2 sec

of 2 sec

2 Afstandsbediening programmeren

Dexxo Pro io:
Druk op PROG toets tot lamp aangaat

Neem de nieuwe Keytis 4 (Home) io bediening

2 sec

‘Piep’

stap 2 gaat verder op de volgende pagina
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3 Programmeren door kopiëren vanuit een reeds 
geprogrammeerde Keytis

Druk kort 
op PROG toets

LED knippert groen,
bediening piept

Druk kort op 
gekozen bedieningstoets

LED knippert groen,  
bediening piept nogmaals.
Dit kan tot 1 minuut duren.

...lamp Dexxo knippert 
5 seconden

‘Piep’ ‘Piep’

Bediening piept,
LED brandt en...

‘Piep’

Neem de nieuwe Keytis 4 (Home) io bediening

Voor de Dexxo Pro io of Lock controller io

Hierbij worden alle toetsen van een reeds geprogrammeerde 

afstandsbediening (A) volledig gekopieerd naar de nieuwe 

afstandsbediening (B).

Uitvoeren op locatie.

Druk op PROG toets bediening A tot... Druk kort op PROG toets bediening B...LED brandt LED knippert,
bediening piept

LED knippert snel,
bediening piept

nogmaals

‘Piep’ ‘Piep’

2 sec

Elke bedienings-toets kan maar 

voor één enkele ontvanger 

geprogrammeerd worden.
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Wissen van de volledige programmering

Wissen van een geprogrammeerde toets

Opgelet: uit veiligheid moet men zich in de buurt van de ontvanger bevinden om gegevens van een 

Keytis (Home) io te kopiëren

Druk tegelijk op PROG toets  
en de te wissen toets

LED knippert groen,
bediening piept

LED knippert groen,  
bediening piept nogmaals.
Dit kan tot 1 minuut duren.

‘Piep’ ‘Piep’

Druk tegelijk op PROG toets  
en KEY toets

LED knippert groen,
bediening piept

LED knippert groen,  
bediening piept nogmaals.
Dit kan tot 1 minuut duren.

Afstandbediening staat nu in fabrieksconfiguratie.

De opgeslagen systeemsleutel is gewijzigd.

‘Piep’ ‘Piep’
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Technische gegevens

Afmetingen

  

voedingsspanning 1.5 v - Lr03 AAA batterij

radio frequentie io - 868.95 mhz

Bedrijfsstemperatuur -20 °c tot +70 °c

Zendfrequentie 868 - 870 mHz.

Zendbereik ca. 30 meter

Afmeting 80 x 40 x 18 mm

80 mm.

40 mm. 18 mm.
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