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Situo 5 Variation io er en fjernkontroll som kan betjene inntil 5 kanaler på ett 
eller flere io-homecontrol®-produkter. Den kan også variere lys og oppvarming 

og regulere justerbare lameller på rullegitre og innvendige og utvendige persienner.

1. Sikkerhet og ansvar
1.1. Ansvar
Før du installerer og bruker dette produktet, må du lese denne brukerveiledningen 
nøye. Dette Somfy-produktet må installeres av en installatør av motorisering og 
automatisering for hjemmet. I tillegg skal installatøren overholde gjeldende standarder 
og lovverk i landet hvor produktet installeres, og installatøren skal informere sine 
kunder om produktets drifts- og vedlikeholdsbetingelser. Installatøren skal gi dem 
veiledningen. Enhver bruk utenfor bruksområdet som er spesifisert av Somfy, er 
forbudt. I likhet med enhver annen manglende overholdelse av instruksjonene i 
denne anvisningen, vil en slik bruk medføre at Somfys ansvar og garanti opphører. 
Før enhver montering må du kontrollere dette produktets samsvar med tilknyttet 
utstyr og tilbehør.

Sikkerhetsvarsel NB! Informasjon

1.2. Sikkerhetsanvisninger

Situo 5 Variation io må oppbevares utilgjengelig for barn.

Situo 5 Variation io må aldri utsettes for fall, støt, gjennomhulling eller væske.

Ikke bruk slipemiddel ved rengjøring av produktet.

2. Situo 5 Variation io i detalj
2.1. Forsiden: (figur A)
a  Lysdiode for «Svakt batteri» 
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b  Lysdioder for kanalvalg 1

3
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c Kanalvelger

d  Innstillingsbryter

e  Modusvelger Auto/man

f Veggholder

g  Opp/På/Åpne-knapp 

h STOP/-knapp

i  Ned/Av/Lukk-knapp 

2.2. Baksiden med batteridekselet tatt av: (figur B)
j Plass til veggholder

k PROG-knapp

l  Lysdiode 1, 2, 3, 4 (lysdioder for driftsmodus)

m  Knapp for valg av driftsmodus [E]
n  Knapp for valg av uavhengig modus [A]
o  Knapper for batterideksel og innstilling

3. Brakett til veggmontering (figur C)
Åpne veggfestet og monter det på en jevn overflate med en skrutrekker, ved å følge 
de detaljerte trinnene på figuren.

4. Oppstart
4.1. Legge til/slette en Situo 5 Variation io
Tilfelle 1:Programmere den første kontrollen: Se bruksanvisningen for 

io-homecontrol®-motoren eller -mottakeren.
Tilfelle 2: Legge til eller slette en Situo 5 Variation io til et produkt:

Hvis det allerede er en kontroll knyttet til produktet med tilbakemelding, må du 
se i produktets bruksanvisning.

1) På den individuelle kontrollen som allerede er programmert opp mot produktet: (figur 
D,1)
- Trykk og hold (ca. 2 sekunder) på PROG-knappen på denne helt til sluttproduktet 

beveger seg opp og ned: Programmeringsmodusen aktiveres i 10 minutter.
2) På Situo 5 Variation io som skal legges til eller slettes: (figur D,2)

- Velg ønsket kanal for dette produktet.
- Trykk kort på PROG-knappen: : Produktet beveger seg opp og ned, Situo 5 

Variation io er lagt til eller slettet.

4.2. Endre driftsmodus (figur E)
Informasjon om de forskjellige driftsmodusene, se kap. 5.6

1) Velg produktkanal (velg knapp).
2) Løsne batteridekselet.
3) Trykk på knappen [E].

- Trykk én gang: Kontroller modusen som er koblet til kanalen.
- Trykk flere ganger: Endre modusen som er koblet til kanalen (se kap. 5.6).

4) Fest batteridekselet igjen.

4.3. Aktivere/deaktivere uavhengig modus
Et uavhengig produkt er et batteridrevet sluttprodukt. Denne typen produkt må 
"vekkes" for at det skal kunne styres.

Uavhengig modus kan aktiveres/deaktiveres på Situo 5 Variation io’s 5 kanaler.
1) Velg produktkanal (velg knapp).

2) Løsne batteridekselet.
3) Trykk på knappen [A]. Trykk og hold (< 2 sekunder) for å se om uavhengig 

modus er på eller av.
- Lysdioden blinker: Uavhengig modus er på (figur F,1)
- Lysdioden lyser konstant: Uavhengig modus er av F(figur F,2)

4) Modusen kan slås på/av ved å trykke og holde inne knappen [A] (> 2 sekunder) 
til lysdioden endrer status.

5) Fest batteridekselet igjen.

5. Bruk
5.1. Velg knapp
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 (figur G, 1)
Brukes til å skifte kanal (5 kanaler er tilgjengelige).
- Kort trykk: Viser kanalen som er i bruk.
- Trykk flere ganger: Skifter kanal (lysdioden for kanalen som er i bruk, lyser).

For kanal 5: Alle 4 lysdiodene lyser samtidig.

Avhengig av produkttype(r) som skal betjenes, må du først velge riktig 
driftsmodus (se kap 5.6 og kap 4.2)

5.2. Knapper   (figur G,2)
Avhengig av hva slags produkt som skal styres:

 Opp/På/Åpne
 Ned/Av/Lukk

5.3. Innstillingsbryter (figur G, 3)
 Brukes til:

- Endre vinkelen til justerbare lameller på persienner
- Variere og oppvarming.

Rull 1 hakk: vippe lamellene, endre belysningen eller oppvarmingen med ett 
hakk på innstillingsbryteren.
Rull n hakk: vippe lamellene n trinn, endre belysningen og oppvarmingen n 
trinn.
Rull raskt: vippe lamellene helt eller slå lyset/oppvarmingen helt på/av.

5.4. Modusvelger Auto/man
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Auto-modus: Produktene reagerer på alle fjernkontrollene (generelle 
kontroller, tidsur osv.) de er synkronisert med (gyldige på tvers av 5 kanaler).
Man-modus: Blokkerer bare ordrer som sendes av en automatisk enhet 
(f.eks.: Tahoma-type-fjernkontroller, tidsurstyrte kontroller, sollysrelaterte 
kontroller) (gyldig for alle 5 kanalene).

5.5. Stopp/ -knapp(figur G,4)
- Velg kanal på produktet, og trykk kort på  for å stoppe produktet.
- Hvis produktet ikke er i bevegelse, velg kanalen og trykk kort på  for å aktivere 

den inntil favorittposisjonen (my).

Innstilling, endring og sletting av favorittposisjonen (my)
- Velg kanal, sett produktet i ønsket posisjon og trykk (cirka 5 sekunder) på  for 

å innstille favorittposisjonen (my). (figur H,1)
- Velg kanal, sett produktet i favorittposisjonen (my) og trykk (cirka 5 sekunder) på 

 for å slette den. (figur H, 2)

NO

F

Situo 5 Variation io är en fjärrkontroll som kan styra upp till 5 kanaler på en 
eller flera io-homecontrol®-produkter. Den kan också användas till att reglera 

belysning och värme och till att styra justerbara lameller på rulljalusier och persienner 
inom- och utomhus.

1. Säkerhet och ansvar
1.1. Ansvar
Läs de här anvisningarna noggrant innan du installerar och använder produkten. 
Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de 
l’automatisation de l’habitat. Installatören måste uppfylla aktuella standarder 
och följa lagstiftningen i det land där produkten installeras. Dessutom måste 
installatören informera sina kunder om drift- och underhållsvillkoren för produkten. 
Dessa anvisningar ska överlämnas till kunderna. All användning utanför det 
tillämpningsområde som fastställts av Somfy är förbjuden. Sådan användning, 
liksom alla avvikelser från instruktionerna i denna anvisning, innebär att SOMFYs 
garantiansvar bortfaller. Före varje installation bör du kontrollera att denna produkt 
är kompatibel med tillhörande utrustning och tillbehör.

Säkerhetsmeddelande! Obs! Information

1.2. Säkerhetsanvisningar

Håll Situo 5 Variation io utom räckhåll för barn.

Se till att Situo 5 Variation io aldrig faller i golvet eller sänks ned i någon vätska.

Använd inte slipmedel eller lösningsmedel för att rengöra den.

2. Situo 5 Variation io, detaljerad information
2.1. Sedd framifrån (Bild A)
a  LED-lampa, indikerar ”svagt batteri” 
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b  LED-lampor, indikerar vald kanal 1

3
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c Sélecteur de canal

d  Variationsvred

e  Knapp för val av automatiskt/manuellt läge

f  Väggfäste

g Knapp för upp/tändning/öppning

h Knappen STOP/

i Knapp för ner/släckning/stängning

2.2. Sedd bakifrån med batteriluckan borttagen: (Bild B)
j  Fördjupning för väggfäste

k Knapp PROG

l  LED 1, 2, 3, 4 (indikerar typ av drift)

m  Knapp för val av typ av drift [E]
n  Knapp för val av självständigt läge [A]
o  Batterilucka och inställningsknappar

3. Väggfäste (Bild C)
Öppna väggfästet och montera det på en jämn yta med hjälp av en skruvmejsel.  
Följ stegen som visas på bilden.

4. Sätta igång
4.1. Lägga till/ta bort en Situo 5 Variation io
Situation nr 1:Programmera den första fjärrkontrollen: se bruksanvisningen för 

io-homecontrol®-motorn eller -mottagaren.
Situation nr 2: Lägga till eller ta bort en Situo 5 Variation io till/från en produkt:

Om det redan finns en fjärrkontroll associerad med produkten med återkoppling, 
se produktens bruksanvisning.

1) För fjärrkontroll som redan parats med produkten: (Bild D,1)
- Tryck ner och håll (ca 2 sekunder) dess PROG-knapp tills produkten börjar röra 

sig upp- och nedåt: programmeringsläget aktiveras i 10 minuter.
2) På den Situo 5 Variation io som ska läggas till eller tas bort: (Bild D,2)

- Sélectionner le canal souhaité pour cette application.
- Tryck på PROG-knappen en kort stund: produkten kör fram och tillbaka, 

Situo 5 Variation io läggs till eller tas bort.

4.2. Ändra driftläge (Bild E)
Information om de olika driftlägena finns i avsnitt 5.6

1) Välj produktens kanal (väljarknapp).
2) Öppna batteriluckan.
3) Tryck på knappen [E].

- Tryck en gång: kontrollera läget som är kopplat till kanalen.
- Tryck flera gånger: ändra läget som är kopplat till kanalen (se avsnitt 5.6).

4) Sätt tillbaka batteriluckan.

4.3. Aktivera/avaktivera självständigt läge
En självständig produkt är en batteridriven utrustning. Denna typ av utrustning måste 
"väckas" innan den kan styras.

Självständigt läge kan aktiveras/avaktiveras för Situo 5 Variation io:s 5 kanaler.

1) Välj produktens kanal (väljarknapp).
2) Öppna batteriluckan.
3) Tryck på knapp [A]. Tryck och håll kort (< 2 sekunder ) för att se om självständigt 

läge är av eller på.
- Blinkande kontrollampa: självständigt läge är på (Bild F, 1)
- Fast sken: självständigt läge är av (Bild F,2)

4) Du kan slå på/av läget genom att trycka in och hålla kvar knappen [A] (> 2 
sekunder) tills LED-lampans status ändras.

5) Sätt tillbaka batteriluckan.

5. Användning
5.1. Väljarknapp
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 (Bild G, 1)
Med den här knappen byter du kanal (det finns 5 kanaler).
- Kort tryckning: visar den kanal som används.
- Tryck flera gånger: byter kanal (LED-lampan för den kanal som används tänds).

För kanal 5: alla 4 LED-lamporna lyser samtidigt.

Beroende på vilken typ av produkt(er) som ska styras måste du först välja rätt 
driftläge (se avsnitt 5.6 och avsnitt 4.2)

5.2. Knappar   (Bild G,2)
Avhängigt av vilken typ av utrustning som ska styras:

 Upp/På/Öppna
 Ner/Av/Stäng

5.3. Variationsvred (Bild G, 3)
 Används när du vill:

- Ändra vinkeln på persiennlameller
- Ändra belysning eller värme.

Rulla ett steg: vinkla lamellerna, ändra belysning eller värme ett steg i taget.
Rulla n steg: vrid lamellerna n steg eller justera belysning eller värme n steg.
Snabbrullning: vinkla lamellerna helt eller stäng av/slå på belysning värme 
helt.Välj

5.4. Knapp för val av automatiskt/manuellt läge
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Autoläge: produkterna påverkas av alla fjärrkontroller (centralstyrning, tidur 
etc.) som de är parkopplade med (gäller alla 5 kanaler).
Manuellt läge: blockerar uteslutande de order som skickas av automatiska 
enheter (till exempel: fjärrkontroller av Tahoma-typ, tidsstyrda fjärrkontroller, 
solljusstyrda fjärrkontroller) (gäller alla 5 kanaler).

5.5. STOPP/ -knapp(Bild G,4)
- Stoppa produkten genom att välja produktens kanal och sedan trycka kort på .
- Om produkten är stoppad, välj produktens kanal och tryck sedan kort på  så att 

produkten aktiveras tills den kommer till det inställda mellanläget (my).

Ställa in, ändra eller ta bort mellanläget (my)
- Välj kanalen, placera produkten i önskad position och tryck sedan på   

(i cirka 5 sekunder) om du vill ställa in läget som mellanläge (my). (Bild H,1)
- Välj kanalen, placera produkten i mellanläget (my) och tryck sedan på   

(i cirka 5 sekunder) om du vill radera läget. (Bild H, 2)
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1) 3)

CR2430 

4)

> 2 s. > 2 s.

I

> 5 s. > 2 s.

J

> 5 s.

4)

> 2 s.

L 1)

2 s

OFF
2)

8 s

ON
3)

2 s

OFF

4)

ON

5)

PROG.
0,5 s

+

M

> 5 s.

3)

> 5 s.

2)

Somfy erklærer med dette at produktet er i samsvar med kravene i 
direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen 
finnes på www.somfy.com/ce..

≈ 5 s

1)

≈ 5 s

2)H

5.6. Driftsmodus
Situo 5 Variation io har fire forprogrammerte driftsmoduser. Med disse kan brukerne 

velge riktig driftsmodus for de forskjellige produktene som skal styres.
  Som standard er driftsmodus 3 aktiv for alle de 5 kanalene.

- Driftsmodus 1 (lysdiode 1 lyser): Brukes til å kontrollere rullegitre, vinduer, garasjedører, 
porter, skjermer og markiser.

- Driftsmodus 2 (lysdiode 2 lyser): Brukes til å styre og endre på lys eller oppvarming.
- Driftsmodus 3 (lysdiode 3 lyser): Brukes til å styre lamellene på utvendige persienner og 

rullegitre med justerbare lameller.
- Driftsmodus 4 (lysdiode 4 lyser): Brukes til å styre lamellene på utvendige persienner.

I driftsmodus 1 er ikke innstillingsbryteren aktiv.

I driftsmodus 2 er innstillingsbryteren aktiv og brukes til å variere lys og oppvarming.

� I driftsmodus 3 er innstillingsbryteren aktiv og brukes til å vippe lamellene på utendørs 
persienner.

I driftsmodus 4 er innstillingsbryteren aktiv og brukes til å vippe lamellene på innendørs 
persienner.

For alle driftsmodusene gjelder at lamellene ikke kan vippes med knapper .

6. Avanserte innstillinger
6.1. Endre rotasjonsretningen til lamellene (for én eller flere persienner)

(figur I)
 Dette er bare mulig i driftsmodus 3 og 4.
Handlingen på innstillingsbryteren stemmer ikke overens med lamellenes rotasjonsretning. 
Endre retning:
1) Velg produktkanal (velg knapp).
2) Løsne batteridekselet.
3) Trykk på knappen [E] helt til lysdioden blinker (> 5 sekunder) (når knappen [E] slippes, 

lyser lysdioden konstant).
4) Trykk på knappen  (lamellene beveger seg opp og ned).
5) Trykk på knappen [E] helt til lysdiodestatusen endres (> 2 sekunder) som bekreftelse 

(lysdioden lyser konstant  lysdioden blinker).
6) Sjekk rotasjonsretningen til lamellene ved bruk av innstillingsbryteren.
7) Fest batteridekselet igjen.
6.2. Justere hellingen for lamellene på persiennene (figur J)
 Dette er bare mulig i driftsmodus 3 og 4.
1) Velg produktkanal (velg knapp).
2) Løsne batteridekselet.
3) Trykk på knappen [E] helt til lysdioden blinker (> 5 sekunder) (når knappen [E] slippes, 

lyser lysdioden konstant).
4) Juster vinkelen til lamellene på persiennen ved å "leke" med innstillingsbryteren 

(tilbakemelding om lamellene).
- Bevege innstillingsbryteren oppover: Øke vinkelen.
- Bevege innstillingsbryteren nedover: Redusere vinkelen.

5) Trykk på knappen [E] helt til lysdiodestatusen endres (> 2 sekunder) som bekreftelse 
(lysdioden lyser konstant  lysdioden blinker).

6) Fest batteridekselet igjen.
6.3. Kopiere innstillingene til andre kanaler (figur K)
 Innstillingene gjort i driftsmodus 3 eller 4 kan kopieres. Denne kopieringen gjøres for 

alle kanalene ved å bruke driftsmodus 3 eller 4.

De kopierte parameterne er:
- rotasjonsretning for lamellene
- hellingsretning for lamellene

1) Velg produktkanalen som skal kopieres (velg knapp).
2) Løsne batteridekselet.
3) Trykk på knappen [E] til lysdioden blinker (> 5 sekunder) (når objektet er fjernet, lyser 

lysdioden konstant)
4) Trykk en gang til på knappen [E] til lysdioden slutter å blinke (> 5 sekunder).
5) Fest batteridekselet igjen.

6.4. Gjenopprettrette standardinnstillinger (figur L)
 Gjenoppretting til standardinnstillinger tilbakestiller Situo 5 Variation io til de opprinnelige 

innstillingene; denne operasjonen er effektiv på alle de 5 kanalene.

Standardinnstilling:
Kanal 1 aktiv
- Driftsmodus 3 aktiv
- Uavhengig modus deaktivert
- Standard rotasjonsretning for lamellene
- Standard vinkelinnstilling

Løsne batteridekselet.
1) Trykk samtidig på knappene [E] og [A] (lysdiodene for driftsmodus 1 og 3 blinker)
2) Fest batteridekselet igjen.

6.5. Skifte ut en ødelagt eller mistet kontroll (figur M)
Slå av og på strømtilførselen som vist i figuren, velg produktkanal og trykk kort på PROG-
knappen til den Situo 5 Variation io som skal legges til.

7. Skifte batteri (figur N)
Den oransje varsellampen tennes (lavt batterinivå)
1) Løsne batteridekselet.
2) Skyv batteriet mot høyre for å ta det ut.
3) Skift ut batteriet med et batteri av samme type (CR2430 3V).
4) Sett inn det nye batteriet (minustegnet på batteriet må være synlig)

 Husk riktig polaritet for batteriene.
5) Fest batteridekselet igjen.

Sørg for å holde oppbevaringscellene og 
batteriene atskilt fra annet avfall. Lever dem til 
en lokal miljøstasjon.

8. Tekniske data
Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt:
868,700 MHz - 869,200 MHz ERP <25 mW
Radiorekkevidde (fri luftlinje, avhengig av omgivelsene): 150 m.
Brukstemperatur: 0 til + 50 °C
Strømforsyning: 1 batteri av type CR2430, 3 V.

NO

K N

5.6. Driftläge
Situo 5 Variation io har 4 förprogrammerade driftlägen. Med dessa kan användaren 

välja rätt arbetssätt för de olika utrustningar som ska styras.
  Som standard är driftläge 3 aktiverat för alla 5 kanalerna.

- Driftläge 1 (LED 1 lyser): används för att styra rulljalusier, fönster, garagedörrar, grindar, 
skärmar och markiser.

- Driftläge 2 (LED 2 lyser): används för att styra belysning eller värme.
- Driftläge 3 (LED 3 lyser): används för att styra utvändiga persienner och rulljalusier med 

justerbara lameller.
- Driftläge 4 (LED 4 lyser): används för att styra invändiga persienner.

I driftläge 1 är vredet inte aktivt.

I driftläge 2 är vredet aktivt och används till att ändra belysning och värme.

I driftläge 3 är vredet aktivt och används till att vinkla lamellerna på solskydd utomhus.

I driftläge 4 är vredet aktivt och används till att vinkla lamellerna på solskydd inomhus.

I inget av driftlägena kan lamellerna vinklas med knapparna  .

6. Avancerade inställningar
6.1. Ändra lamellernas rotationsriktning (på en eller flera persienner)

(Bild I)
 Detta kan bara göras i driftläge 3 och 4.
Hur vredet rörs motsvarar inte lamellernas rotationsriktning. Byta riktning:
1) Välj produktens kanal (väljarknapp).
2) Öppna batteriluckan.
3) Tryck på knappen [E] tills LED-lampan blinkar (> 5 sekunder) (när knappen [E] släpps 

fortsätter LED-lampan att lysa).
4) Tryck på knappen  (lamellerna rör sig uppåt och nedåt).
5) Tryck på knappen [E] tills LED-lampans status ändras (> 2 sekunder) som bekräftelse 

(fast lysande LED  blinkande LED).
6) Testa lamellernas rotationsriktning med hjälp av vredet.
7) Sätt tillbaka batteriluckan.

6.2. Ändra lamellernas vinkel på persienner) (Bild J)
 Detta kan bara göras i driftläge 3 och 4.
1) Välj produktens kanal (väljarknapp).
2) Öppna batteriluckan.
3) Tryck på knappen [E] tills LED-lampan blinkar (> 5 sekunder) (när knappen [E] släpps 

fortsätter LED-lampan att lysa).
4) “Lek” med vredet för att justera lamellerna vinkel (återkoppling via lamellerna).

- Vrid vredet uppåt: Ökar vinkeln.
- Vrid vredet nedåt: Minskar vinkeln.

5) Tryck på knappen [E] tills LED-lampans status ändras (> 2 sekunder) som bekräftelse 
(fast lysande LED  blinkande LED).

6) Sätt tillbaka batteriluckan.

6.3. Kopiera inställningarna till andra kanaler (Bild K)
 De inställningar som gjorts i driftläge 3 eller 4 kan kopieras. Inställningarna kopieras till 

alla kanaler som använder driftläge 3 eller 4.

Följande parametrar kopieras:
- lamellernas rotationsriktning;
- inställd lamellvinkel.

1) Välj den produktkanal som ska kopieras (väljarknapp).
2) Öppna batteriluckan.
3) Tryck på knappen [E] tills LED-lampan blinkar (> 5 sekunder) (när objektet har tagits 

bort lyser LED-lampan med fast sken)
4) Tryck på knappen [E] igen tills LED-lampan slutar blinka (> 5 sekunder).
5) Sätt tillbaka batteriluckan.

6.4. Återställa standardinställningarna (Bild L)
 När du återställer standardinställningarna återgår Situo 5 Variation io till sina 

ursprungliga inställningar; åtgärden utförs för alla 5 kanalerna.

Standardinställning:
Kanal 1 aktiv
- Driftläge 3 aktivt
- Självständigt läge inte aktivt
- Standardriktning för lamellernas vridning
- Standardinställning av lamellvinkel

Öppna batteriluckan.
1) Tryck på knapparna [E] och [A] samtidigt (LED-lamporna för driftlägena 1 och 3 blinkar)
2) Sätt tillbaka batteriluckan.

6.5. Ersätta en fjärrkontroll som förstörts eller tappats bort (Bild M)
Slå av och på strömmen enligt bilden, välj sedan produktkanal och tryck kort på PROG-
knappen på den Situo 5 Variation io som ska läggas till.

7. Byta batteri (Bild N)
Om den orange varningslampan tänds (svagt batteri)
1) Öppna batteriluckan.
2) För batteriet åt höger och ta bort det.
3) Ersätt batteriet med ett annat av samma typ (CR2430 3V).
4) Sätt i det nya batteriet (minustecknet på batteriet måste vara synligt)

 Se till att du sätter i batteriet åt rätt håll.
5) Sätt tillbaka batteriluckan.

Kasta inte batterier med annat avfall utan 
lämna in dem för återvinning.

8. Tekniska data
Frekvensband och maximal effekt som används:
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW
Signalräckvidd (fri sikt, beroende på miljön): 150 m.
Användningstemperatur: 0 °C till +50 °C
Strömförsörjning: 1 CR2430 typ N-batteri, 3 V.
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Härmed intygar Somfy att produkten uppfyller kraven i direktivet 
2014/53/EU. Hela CE-dokumentet finns på internetadressen  
www.somfy.com/ce.


