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LOCAL DOMOTIC FUNCTIONS
Buttons 1 to 8 (main buttons) correspond with the functions of the control panel you are aiming at.
The buttons are placed in the same way they are placed on a TELETASK 8-button panel or LATUS.
A LATUS LCD has the main buttons on the right hand side.
If you push the main buttons while pressing the SHIFT button, you can activate functions of the
secondary buttons on a LATUS or LATUS LCD.
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MASTER DOMOTIC FUNCTIONS
The ‘MASTER’ functions are 8 special functions that are accessible on every panel in your house. You
can activate these functions by pushing one of the main buttons (1-8) while pressing the MASTER
shift button.

TEMPERATURE CONTROL
Pushing the + or - button while pressing the MASTER shift button, will change the target temperature
of the temperature zone you are in. The target temperature increases or decreases by 0,5°C.
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AUDIO CONTROL
Using one of the source selection buttons (FM, CD, HARD DISK, MP3, DVD, VIDEO, SATELITE, AUX) will
directly change the source for the audio zone you are in.
Pushing the + or - button will increase/decrease the volume.
Pushing the numerical buttons (0-9) while pressing the AUDIO shift button, will select the song, radio
or video channel presets (if supported). The four other audio buttons: MUTE, PREVIOUS, NEXT, ON/OFF
are to be used without shift button.

RGB COLOR LIGHT CONTROL
For every touch panel a predefined RGB light zone can be defined.
In combination with the RGB SHIFT button, the left or right arrow
will switch between up to 10 colors. Press the arrows UP or DOWN
to brighten or dim the light. Pressing the enter key while pressing the
RGB shift button will turn the specific light ON or OFF.

TV INTERFACE CONTROL
When a TELETASK TV Interface is installed (TDS ref. 14050) you can use your remote control to access
all of your domotic functions on your TV screen.
The TV button will activate the TELETASK menu on your TV. With the
four arrow buttons, you browse through the different menus. The ENT
button is for selecting (lights, motors, sensors, rooms, ...) while the C
button cancels the action or brings you back to the previous menu.
Two extra functions are:
This button shows the (optional) camera connected to the
TV Interface.
This button is used to confirm/reset a message or alarm
displayed on your TV.
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REPLACING THE BATTERY
Turn your remote control so the front is facing the table. Click the small groove to the middle and pull
the clip out of the remote control.
Replace the old battery by one of the type CR2025 or CR2032.
Make sure you insert and position the battery correctly! The + sign should be at the back of the
remote control

ATTENTION: Batteries can be harmful for the environment. Recycle them appropiatly.

REMARKS
A TELETASK device is designed to provide the highest level of comfort possible in controlling your
house. Lights, shutters, moods, heating, air-conditioning, audio, video etc. can easily be controlled.
This remote control is able to communicate with all control panels of the TELETASK domotic family.
Some older control panels may not be able to work with the latest features on this remote control (for
example, RGB Lighting). Obviously all the new control panels leaving TELETASK are able to work with
these features.

SAFETY PRECAUTIONS:
Some functions can be dangerous when used by small children, visitors or other persons. Avoid
them to be able to use the remote control or avoid functions that can cause dangereous situations (like opening doors, activating alams, ...).
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RUIMTE-SPECIFIEKE DOMOTICA FUNCTIES
De toetsen 1 tot en met 8 (basistoetsen) komen overeen met de toetsen van het touchpanel waar je
de afstandsbediening op richt.
De toetsen op de afstandsbediening zijn gepositioneerd zoals op de TELETASK 8-toetser en LATUS. De
LATUS LCD vormt hierop een uitzondering. Hier zijn de basistoetsen de toetsen aan de rechterkant. Als
je, in combinatie met de SHIFT toets, één van de basistoetsen indrukt, bedien je de secundaire functies
van het touchpanel (LATUS, LATUS-LCD).
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MASTER DOMOTICA FUNCTIES
De ‘MASTER’ functies zijn acht functies die voor alle touchpanels identiek zijn. U bedient ze door de
basistoetsen (1-8) in te drukken, in combinatie met de MASTER SHIFT toets.

TEMPERATUUR BEDIENING
Door, in combinatie met de MASTER SHIFT toets, de + of de - toets in te drukken, verandert u de target
temperatuur voor de temperatuurzone waarin u zich bevindt. U verhoogt of verlaagt ze met stappen
van 0,5°C.
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AUDIO BEDIENING
Met de bron selectie toetsen (FM, CD, HARD DISK, MP3, DVD, VIDEO, SATELITE, AUX) kunt u rechtstreeks
de audio bron selecteren voor de audiozone waarin u zich bevindt. De + en - toetsen verhogen/verlagen het volume.
Ook de vier onderste audio toetsen: MUTE, VORIGE, VOLGENDE, ON/OFF zijn rechtstreeks en specifiek
voor de audio zone waarin u zich bevindt.
De selectie van nummer, radiozender of videokanaal, kan door de combinatie van de AUDIO SHIFT
toets, met één van de nummerieke toetsen (0-9).

RGB KLEUR LICHT BEDIENING
Op elk toetsenpaneel kan een RGB verlichtingszone voorgeprogrammeerd worden.
Door de pijltjestoets LINKS of RECHTS te combineren met de RGB
SHIFT toets, kiest u de gewenste kleur. Met de pijltjestoetsen OP en
NEER, kunt u het licht versterken of dimmen. De ENT toets, ook weer
gecombineerd met de RGB SHIFT toets, schakelt het licht aan of uit.

TV INTERFACE BEDIENING
Indien de TELETASK TV Interface werd geïnstalleerd (TDS ref. 14050), kunt u deze afstandsbediening
gebruiken om uw domotica systeem via de TV te bedienen.
De TV toets activeert het TELETASK bedieningsmenu op uw TV. Met
de vier pijltjestoetsen bladert u door de verschillende menu’s. De
toets ENT dient als selectie toets, terwijl de C toets de actie annuleert
of u terug naar het vorige menu brengt.
Twee bijkomende functies zijn:
Deze toets toont u rechtstreeks het beeld van een
(optionele) camera, aangesloten op de TV Interface.
Met deze toets bevestigt/verwijdert u alarmen of
berichten van uw beeldscherm.
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DE BATTERIJ VERVANGEN
U vervangt de batterij door uw afstandbediening om te draaien zodat de toetsen naar beneden
wijzen. Klik het clipje, aangeduidt op de tekening, naar rechts en schuif de batterijhouder uit de
afstandsbediening.
Vervang de oude batterij met een batterij van het type CR2025 of CR2032. Let er op dat u de batterij
correct in de houder legt. Het + teken wijst steeds naar de achterzijde van de afstandsbediening.

OPGELET: Batterijen kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Recycleer ze op gepaste wijze.

OPMERKINGEN
Een TELETASK apparaat word ontworpen om tegemoet te komen aan de hoogste eisen van comfort.
Verlichting, rolluiken, toestellen, sferen, verwarming, airco, audio, radio, video en dergelijke kunnen
allemaal worden bediend.
Deze afstandsbediening werkt op alle bedieningspanelen van het TELETASK gamma. Het is mogelijk
dat enkele nieuwe functies (bijvoorbeeld, RGB meerkleuren sturing) niet werken op oudere
bedieningspanelen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Sommige functies kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze worden bediend door kleine kinderen,
bezoekers of andere personen. Vermijd dat zij eenvoudig bij de afstandsbediening kunnen
komen of vermijd functies die mogelijks voor gevaar kunnen zorgen (zoals het automatisch
openen van deuren, activeren van een alarm, ...).
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