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Gratulerer med ditt nye VELUX INTEGRA® produkt!

Takk for at du valgte dette VELUX INTEGRA® produktet. 

Veggbryteren er produsert og testet etter de nyeste metoder og strengeste krav. Det vil 
hjelpe deg å få mest mulig glede av dine VELUX INTEGRA® produkter.
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Veggbrytertyper

Veggbryter KLI 310 er universell og kompatibel med alle io-homecontrol®-kom-
patible VELUX INTEGRA® elektriske eller solcelledrevet produkter, slik som 
takvinduer, vindusåpnere, innvendig og utvendig solskjerming og rulleskodder. 
Videre kan KLI 310 betjene annet VELUX INTEGRA® tilbehør slik som adaptor 
KRD 100 og karmlys KRA 100. 

Veggbryter KLI 310 har et nøytralt design som passer inn i ethvert hjem.

Du kan bruke veggbryter KLI 310 for hvilket som helst av produktene nevnt 
ovenfor. Flere produkter av samme type kan betjenes samtidig med en KLI 310. 
For å parre KLI 310, følg instruksene til det produktet som du ønsker å parre 
den med.  

Veggbryter KLI 311 leveres sammen med VELUX INTEGRA® takvinduer og 
VELUX INTEGRA® vindusåpnere.

Dette ikonet indikerer at kun VELUX INTEGRA® takvinduer og 
VELUX INTEGRA® vindusåpnere kan betjenes med veggbryteren.

Merk: Innvendig og utvendig solskjerming kan ikke betjenes med denne type 
veggbryter. 

Veggbryter KLI 312 leveres med VELUX INTEGRA® innvendig solskjerming. 

Dette ikonet indikerer at kun VELUX INTEGRA® innvendig solskjerming kan 
betjenes med denne veggbryteren.

Merk: Vindusåpnere og utvendig solskjerming kan ikke betjenes eller parres 
med denne type veggbryter. 

Veggbryter KLI 313 leveres med VELUX INTEGRA® utvendig solskjerming.

Dette ikonet indikerer at kun VELUX INTEGRA® utvendig solskjerming kan 
betjenes med denne veggbryteren. 

Merk: Vindusåpnere og innvendig solskjerming kan ikke betjenes eller parres 
med denne type veggbryter. 

KLI 313

KLI 312

KLI 311

KLI 310
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Veggbryterens funksjonalitet

Taster for betjening av produktet a  
 ÅPNE/OPP eller  LUKK/NED

Kort tastetrykk: Produktet vil kjøre til den når maksimal 
topp- eller bunnposisjon.

Langt tastetrykk: Produktet vil kjøre til tasten slippes ut.

Merk: Dersom flere elektriske produkter er koblet til 
styresystemet KLC 500, vil kun ett av produktene (tilfeldig 
valgt) bli betjent på denne måten. 

STOPP-tast b  
 Produktet stopper.

Bruk en spiss gjenstand for å trykke på knappene. 

GEAR-knappen "Åpen for registrering".

PAIR-knappen "Registrer".

Veggbryter KLI har to knapper som brukes til oppsett: 
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Regnsensor

Når regnsensoren er aktivert, vil 
takvinduet automatisk lukke seg 
innen 30 sekunder. 

Regnsensoren forhindrer at tak-
vinduet åpner seg så lenge det 
oppdager regn. 

Takvinduet kan åpnes igjen via 
veggbryteren når regnsensoren 
er tørr. 

Overstyring av regnsensorfunksjonen
Regnsensorfunksjonen kan bare overstyres med veggbryter KLI 311.

Merk: Avhengig av type vindu overstyres regnsensorfunksjonen med et kort eller et langt tastetrykk, se nedenfor.

•  VELUX INTEGRA® takvinduer og vindusåpnere med en "K" i størrelseskoden på typeskiltet, f.eks. MK08, se A

•  VELUX INTEGRA® takvinduer og vindusåpnere uten en "K" i størrelseskoden på typeskiltet, f.eks. M08, samt 
VELUX INTEGRA® vinduer for flate tak, se B

For å forhindre vannskader i bygningen kan vinduet normalt ikke åpnes før regnsensoren er tørr igjen. I noen tilfeller kan det 
ta litt tid før regnsensoren er tørr igjen etter at det har sluttet å regne. I slike tilfeller kan regnsensoren overstyres til eierens 
egen risiko.

Overstyringen av regnsensoren vil tillate vinduet å åpne 50 % for en tidsperiode på 15 minutter. 

Advarsel! Da regnsensorfunksjonen er suspendert i 15 minutter, kan det være fare for vannskader på bygningen. Derfor 
anbefaler vi ikke å overstyre regnsensorfunksjonen dersom vinduet ikke er under tilsyn. 

Trykk på ÅPNE/OPP- og  
STOPP-tasten samtidig i  
mindre enn 1 sekund.

Vinduet kan til enhver tid lukkes igjen med et trykk på NED-tasten.

A B

Trykk på ÅPNE/OPP- og  
STOPP-tasten samtidig i  
mere en 1 sekund.
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Oppsett av veggbryter KLI 311 for å betjene VELUX INTEGRA® takvinduer  
GGL/GGU eller takvinduer GGL/GGU med VELUX INTEGRA® vindusåpnere

1    Kontroller at strømmen er slått på. 
Åpne vinduet manuelt (hvis vinduet 
er åpent, må du lukke det ved å 
trykke på testknappen på vindusåp-
neren).

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Dette gjelder kun veggbryter KLI 311.

2A 2B2   Tilbakestillingen kan gjøres på 
to måter, avhengig av type vindu. 
Lufteklaffen kan se ut som enten 2A  
eller 2B .  
 
Trykk på testknappen på vindusåpne-
ren i minst 10 sekunder. Vindusåpne-
ren vil kjøre kortvarig frem og tilbake. 

Merk: Registreringen ( 3  og 4 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene. 

3    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

4   Lukk vinduet manuelt.
5    Vinduet kan nå betjenes med vegg-

bryteren. 



1 sec

4

RESET

RESET

1

2

3

5

5 sec

VELUX®   7V
A

S
 4

5
4

4
2

9
-2

0
2

0
-0

7

NORSK

Oppsett av veggbryter KLI 311 for å betjene VELUX INTEGRA® takvindu GPU

1    Merk: Kontroller at strømmen er 
slått på og at vinduet er helt lukket 
manuelt og elektrisk. Hvis vinduet 
ikke er lukket elektrisk, lukk det ved 
å trykke kortvarig (1 sekund) på 
RESET-knappen på styreboksen. 
Åpne vinduet manuelt med gripe-
listen.

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt.

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen.

Viktig: Dette gjelder kun veggbryter KLI 311.

2    Trykk på RESET-knappen på 
styreboksen i minst 5 sekunder. 
Vinduet vil “summe” i 20 sekunder 
for å indikere at vinduet er klart for 
punkt 3.

3    Lukk vinduet med gripelisten innen 
30 sekunder. Hvis de 30 sekundene 
overskrides gå tilbake til punkt 2.  
Når vinduet er lukket igjen, vil det 
summe i nye 20 sekunder for å in-
dikere at det er tilbakestilt og klart 
for registrering.

Merk: Registreringen 4  i en ny vegg-
bryter må nå fullføres innen de neste 
10 minuttene.

4    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund.

5    Vinduet kan nå betjenes med vegg-
bryteren.
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1    Fjern forsiktig plastproppen fra 
karmen.

2    Trykk på testknappen på vindusåp-
neren bak plastproppen i minst 10 
sekunder.  
Vindusåpneren vil kjøre kortvarig 
frem og tilbake.  

Merk: Registreringen ( 3  og 4 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene. 

Oppsett av veggbryter KLI 311 for å betjene VELUX INTEGRA®  
vindu for flate tak CVP

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Dette gjelder kun veggbryter KLI 311.

3    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

4     Sett på plastproppen. 

Vinduet kan nå betjenes med veggbryteren. 
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1    Plasseringen av RESET-knappen va-
rierer i forhold til type solskjerming, 
den vil enten være plassert som vist 
på illustrasjon 1A  eller 1B .  
Trykk på RESET-knappen på sol-
skjermingen i 10 sekunder (motoren 
brummer, men produktet kjører 
ikke).

Merk: Registrering ( 2  og 3 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene. 

4   Solskjermingen kan nå betjenes med veggbryteren.

MERK: Motoren må justeres til vindusstørrelsen før betjening av solskjermin-
gen begynner. Dette gjøres ved å kjøre solskjermingen hele veien opp og ned 
uten avbrytelser ved bruk av veggbryteren. 

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Dette gjelder kun veggbryter KLI 312.

Oppsett av veggbryter KLI 312 for å betjene VELUX INTEGRA®  
solcelledrevet solskjerming DSL/RSL/FSL/FSC

10 sec 
10 sec 

1A 1B

2    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund.

3    Trykk på STOPP-tasten og deretter 
NED-tasten innen 3 sekunder. 



P

1 sec

1

2 3

4

6

max 3 sec

5

VELUX®   10V
A

S
 4

5
4

4
2

9
-2

0
2

0
-0

7

NORSK

Oppsett av veggbryter KLI 313 for å betjene VELUX INTEGRA®  
solcelledrevet screen MSL

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Dette gjelder kun KLI 313.

1   Fjern plastdekselet.

6    Sett på plastdekselet.

Screenen kan nå betjenes med veggbryteren. 

Merk: Motoren må justeres til størrelsen på vinduet før screenen kan betjenes. 
Justeringen vil skje automatisk første gang screenen betjenes. Før screenen kjø-
res til den foretrukne posisjonen, vil den kjøre hele veien opp og ned. Ikke avbryt 
justeringen!

2   Sett bryteren til posisjon I.
3    Trykk kort på P-knappen. 

Merk: Registrering ( 4  og 5 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene. 

4    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

5    Trykk på STOPP-tasten og deretter 
NED-tasten innen 3 sekunder. 
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Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Dette gjelder kun veggbryter KLI 313.

1    Fjern plastdekselet. 

6    Sett på plastdekselet.

Rulleskodden kan nå betjenes med veggbryteren. 

Merk: Motoren må justeres til størrelsen på vinduet før rulleskodden kan 
betjenes. Justeringen vil skje automatisk første gang rulleskodden betjenes. 
Før rulleskodden kjøres til den foretrukne posisjonen, vil den kjøre hele veien 
opp og ned. Ikke avbryt justeringen!

Oppsett av veggbryter KLI 313 for å betjene VELUX INTEGRA® solcelledrevet 
rulleskodde SSL eller SST

2   Sett bryteren til posisjon I.
3   Trykk kort på P-knappen. 

Merk: Registreringen ( 4  og 5 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene.

4    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

5    Trykk på STOPP-tasten og deretter 
NED-tasten innen 3 sekunder. 
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1    Fjern kuppel/vindusdel.

Oppsett av veggbryter KLI 313 for betjening av VELUX INTEGRA® 
solcelledrevet screen MSG

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Dette gjelder kun KLI 313.

6    Sett på kuppel/vindusdel.

Screenen kan nå betjenes med veggbryteren. 

Merk: Motoren må justeres til størrelsen på vinduet før 
screenen kan betjenes. Justeringen vil skje automatisk første 
gang screenen betjenes. Før screenen kjøres til den foretrukne 
posisjonen, vil den åpne og lukke igjen. Ikke avbryt justeringen!

2    Åpne dekselet på den solcelledrevet 
screenen.

3    Trykk og hold knappen nede. Scree-
nen vil så kjøre frem og tilbake tre 
ganger.

Merk: Registrering ( 4  og 5 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene.  

4    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

5    Trykk på STOPP-knappen og deret-
ter NED-knappen innen 3 sekunder. 
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1   De tilsluttede produktene kan tilba-
kestilles ved å ta lokket av strøm-
forsyningsenheten og trykke på 
RESET-knappen i minst 5 sekunder.
De tilsluttede produktene kjører 
kortvarig frem og tilbake i tilfeldig 
rekkefølge for å indikere at de er 
klare til å bli parret.

Merk: Registrering ( 2  og 3 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene.

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Type veggbryter må være kompatibel med relevant produkt(er).

Oppsett av veggbryter KLI 311/312/313 for betjening av elektriske produkter 
tilknyttet VELUX INTEGRA® styresystem KUX 110

2    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

3    Trykk på STOPP-tasten og deretter 
NED-tasten innen 3 sekunder. 

Produktene kan nå betjenes med 
veggbryteren.



max 3 sec

1 sec

3

KLC 500
10 sec

1

VELUX®   14V
A

S
 4

5
4

4
2

9
-2

0
2

0
-0

7

NORSK

1     De tilsluttede produktene kan 
tilbakestilles ved å ta lokket av 
strømforsyningsenheten og trykke 
på RESET-knappen i minst  
10 sekunder. 
De tilsluttede produktene kjører 
kortvarig frem og tilbake i tilfeldig 
rekkefølge for å indikere at de er 
klare til å bli parret.

Merk: Registrering ( 2  og 3 ) må nå 
fullføres innen de neste 10 minuttene.

Oppsett av veggbryter KLI 311/312/313 for betjening av elektriske produkter 
tilknyttet VELUX INTEGRA® styresystem KLC 500

Dersom en ikke-funksjonell veggbryter må byttes ut eller hvis veggbryteren ikke finner bestemte produkter, kan produktene 
klargjøres til ny registrering ved å tilbakestille dem manuelt. 

Merk: Tilbakestilte produkter kan ikke betjenes før de har blitt registrert i veggbryteren igjen. 

Viktig: Type veggbryter må være kompatibel med relevant produkt(er).

22    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryteren i 1 sekund. 

3    Trykk på STOPP-tasten og deretter 
NED-tasten innen 3 sekunder.

Produktene kan nå betjenes med 
veggbryteren.
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Oppsett av veggbryter KLI 311/312/313 for betjening av produkter 
allerede registrert i VELUX INTEGRA® kontrollpad KLR 200

Veiledningen nedenfor viser hvordan du kopierer innholdet fra kontrollpad KLR 200 til veggbryter KLI 311/312/313. Se også 
veiledningen til veggbryteren.

Viktig: Type veggbryter må samsvare med relevant(e) produkt(er).

Kontrollpad KLR 200 som skal sende en kopi, kalles be-
tjeningsenhet A .  
Veggbryter KLI 311/312/313 som skal motta en kopi, kalles 
betjeningsenhet B .

Utfør først pkt. 1-5 med A .

Trykk på . Trykk på "Nytt produkt".

Trykk på "Velg produkter".

Trykk på PAIR-knappen på 
B  i 1 sekund for å registrere 
produktet.

Du kan nå betjene det valgte 
produktet med B .

  

Trykk på  for å avslutte.

Merk: Hvis du vil tilføre flere 
produkter, skal du trykke på 
"Velg flere" og gjenta pkt. 
5-7.

Trykk på "Gjør enveis be-
tjeningsenhet klar".

Rull ned i displayet og velg 
det produktet du vil tilføre 
1 . 

Merk: Du kan se om du har 
fått det riktige produktet 
ved å trykke på ikonet. 

Trykk på  2 .

Du har nå 10 minutter til å utføre pkt. 6 med B .
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A   Eksisterende veggbryter
B   Ny veggbryter

Oppsett av ny veggbryter KLI 311/312/313 i tillegg til eksisterende  
veggbryter KLI 311/312/313

Viktig: Den nye veggbryteren må være av samme type som den eksisterende veggbryteren. 

 1    Forbered produktet for registrering 
ved å trykke på GEAR-knappen på 
den eksisterende veggbryteren A i 
1 sekund.  
Produktet vil starte å kjøre kortva-
rig frem og tilbake.

2    Trykk på PAIR-knappen på den nye 
veggbryteren B  i 1 sekund. 

Produktet kan nå betjenes med begge 
veggbryterne.
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Oppsett av veggbrytere for gruppekontroll av produkter

Viktig: Alle veggbryterne må være av samme type. 

Veggbryter A  og B  betjene ulike 
produkter. 

Eksempelet viser hvordan veggbryter 
B  blir satt opp for å betjene begge 
produktene.

1    Trykk på GEAR-knappen på vegg-
bryter A  i 1 sekund. 

2    Trykk på PAIR-knappen på vegg-
bryter B  i 1 sekund. 

Veggbryter B  kan nå betjene begge 
produkter. 

Veggbryter A  kan fortsatt betjene 
dens eget produkt. 
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Ditt midthengslede vindu kan åpnes og lukkes manuelt. 

Hvis vinduet står åpent fra før, må du lukke det helt med 
veggbryteren.

• Åpne vinduet ved å trekke i vinduets gripelist.

• Lukk vinduet igjen ved å dytte gripelisten tilbake. 

Merk: Hvis du har åpnet vinduet manuelt, må du også lukke 
det manuelt for å kunne betjene det med veggbryteren 
igjen. Det samme gjelder mht. å få programmene til å kjøre 
og få vinduet til å lukke automatisk hvis det regner.

Manuel betjening av midthengslede vinduer

Manuell betjening av VELUX INTEGRA® takvinduer GGL/GGU 
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Du kan åpne og lukke vinduet ditt manuelt som et 
midthengslet vindu.

Hvis vinduet står åpent fra før, må du lukke det helt igjen 
med veggbryteren.

• Åpne vinduet ved å trekke i vinduets gripelist.

• Lukk vinduet igjen ved å dytte gripelisten tilbake. 

Merk: Manuell betjening er avhengig av at vinduet er koblet 
til strøm. Dette kan bekreftes med den inkluderte veggbry-
teren før du fortsetter. Hvis vinduet ikke reagerer på signal 
fra veggbryteren, kan det tyde på at strømtilførselen til vin-
duet er brutt. Vinduet må ikke betjenes manuelt før strøm-
tilførselen igjen er koblet til, da dette kan skade vinduets 
konstruksjon / pakninger på vinduet.

Merk: Hvis du har åpnet vinduet manuelt, må du også lukke 
det manuelt for å kunne betjene det med veggbryteren igjen. 
Det samme gjelder mht. å få programmene til å kjøre og få 
vinduet til å lukke automatisk hvis det regner.

Manuell betjening av VELUX INTEGRA® takvindu GPU

Manuell betjening av topphengslede takvinduer
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Manuell lukking uten å bruke veggbryteren

Lukking av VELUX INTEGRA® takvinduer GGL/GGU i tilfelle strømstans  
eller utladet batteri

A BVed strømstans eller utladet batteri kan du lukke ditt midt-
hengslede vindu manuelt ved å koble fra kjedet på vinduets 
lufteklaff. 

Det er to forskjellige måter å manuelt lukke vinduet på, alt 
etter vindustype. Vinduets lufteklaff kan se ut som A  eller B . 
Se nedenfor hvordan du kobler fra kjedet på lufteklaffen på 
ditt vindu.

Vinduets lufteklaff ser ut som A :
1   Koble kjedet fra ved å trykke på utløserknappen på klaff-

beslaget. 
2  Fjern klaffbeslaget. 
3   Fold kjedet som vist og lukk vinduets lufteklaff til luftestil-

ling.

Vinduets lufteklaff ser ut som B :
1   Koble kjedet fra ved å trykke på utløserknappen på klaff-

beslaget.  
2  Fold kjedet som vist og lukk vinduet manuelt.

Når strømmen er gjenetablert/batteriet oppladet, skal du koble til kjedet igjen. 

•  Åpne vinduet manuelt og fold kjedet ut. 

•  Monter klaffbeslaget igjen hvis lufteklaffen ser ut som A .

•   Kjør kjedet inn ved å trykke kortvarig på testknappen på vindusåpneren. 

•  Lukk vinduet manuelt.
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Lukking av VELUX INTEGRA® takvindu GPU uten å bruke veggbryteren

1    Kontroller at strømmen er slått på. 
Åpne vinduet manuelt med gripe-
listen.

Vinduet er åpnet ved bruk av veggbryter, men må lukkes uten å bruke veggbryteren.

2    Trykk kortvarig på RESET-knappen 
på styreboksen (1 sekund). 

3    Lukk vinduet med gripelisten innen 
30 sekunder. Hvis de 30 sekundene 
overskrides, gå tilbake til punkt 2.

4    Når vinduet er lukket med gripelis-
ten, vil det automatisk lukkes helt 
igjen.
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Vinduskupler 
1  Ta forsiktig ut plastproppen på karmen.
2   Trykk kortvarig på vindusåpnerens testknapp bak plast-

proppen, og sett i plastproppen igjen.

Lukking av VELUX INTEGRA® vindu for flate tak CVP uten å bruke 
veggbryteren
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