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Altus RTS
Orea RTS
Modulis Slim Receiver RTS
Telis 1 RTS
Telis 4 RTS
Telis Soliris RTS
Telis 4 Soliris RTS
Telis Modulis RTS
Situo RTS
Centralis RTS
Sunis RTS
Soliris Sensor RTS
Eolis 3D
Eolis Sensor RTS
ThermoSunis RTS
DC RTS Receiver Integrated
Power 2.5 DC RTS
Modul DC RTS
Lighting Receiver RTS indoor
Lighting Receiver RTS outdoor
Lighting Modulis Receiver RTS
Lighting Modulis Ramp RTS
Heat Receiver RTS
Heating Modulis Ramp RTS

RTS®-produkter
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Tak fordi du har valgt et 
 Somfy-produkt!
 Somfy har mere end 35 års 
er faring og er markedets førende, 
når det gælder motorisering og 
styring af blandt andet markiser, 
jalousier og  persienner. Hver enkelt 
fase fra tegnebordet frem til leve-
ring kontrolleres med den største 
omhu, for at du skal få glæde af 
ud styret i mange år.
 Vi anbefaler, at du gennemlæser 
dette hæfte omhyggeligt og gem-
mer det til senere brug.
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Produktoversigt 6
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 Sletning 7
 Anvendelse 8
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Home
Motion

Bedre bolig
Somfy fremstiller motorer og styringer, som giver dig en 
bedre bolig og en mere behagelig tilværelse. Løsninger 
som integreres så godt i dit hjemme miljø, at du ikke læg-
ger mærke til dem. Du omgiver dig med diskret  teknologi, 
som bliver en  naturlig del af dit liv. Automatikken bliver 
en praktisk og fornuftig hjælper i hverdagen. Intuitivt og 
enkelt manøvrerer du produkterne omkring dig.

Låger

Persienner
Gardiner

Belysning

Garageport
Markiser

Terrassevarmer & 
Terrassebelysning
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RTS - hvad er det? 
Samtlige produkter i denne brochure 
kommunikerer trådløst med radiotekno-
logi. Somfy var pionér på dette område og 
udvikler og forfiner løbende teknikken.

 RTS® (Radio Technology Somfy) er selve 
 navet i Home Motion-systemet og gør det 

muligt at kontrollere alle Somfys radio styrede produkter med 
en og samme fjernbetjening, både inde og ude. Systemet kan 
også kommunikere med funktioner som udendørsbelysning, 
springvand m.m.

Motorer 
En elmotor fra Somfy monteres diskret 
og beskyttet i markiserøret, eller i sol-
afskærmningens overliste, og udfører 
det tunge arbejde år efter år. Vælg 
motorisering allerede fra starten, så 
slipper du for at ærgre dig senere.

Radiosendere
En Somfy RTS-motor styres nemt med 
en radiosender uden behov for kabel-
føring. Med lang rækkevidde og  sikker 
funktion er de altid lige nemme at 
 anvende.
Vælg mellem en sender, som er fast 
monteret på væggen, eller en af de 
pæne fjernbetjeninger.

Sensorer 
Med Somfy-automatik passer sol-
afskærmningerne sig selv – selv når 
du ikke er hjemme. De bevæger sig op 
og ned, styret af solens stråler, og du 
kommer hjem til et dejlig svalt hus.

Home Motion
Home Motion er Somfys vision om, hvordan man kan samordne 
motorer, styringer og automatik – for at betjene en lang række 
produkter til boligens vinduer, porte og låger.
Somfy har produkter til betjening af  terrassemarkiser, vindues-
markiser,  jalousier, gardiner, persienner, filmlærreder, porte, 
låger, udendørsbelysning, springvand med mere.

Fjernbetjeningerne findes 
i fire forskellige modeller

Patio
Stødsikker og 
fugtbeskyttet 
fjernbetjening til 
dine markiser.

Lounge
Sofistikeret fjern
betjening med  
sort pianolak
fi nish.

Silver
Elegant fjern    
betjening med 
smukk metal
 finish.

Pure 
Enkel og stilren 
fjernbetjening til 
alle typer af 
s ol af skærmning er.

Somfy introducerer nu en helt ny kollektion af fjernbetjeninger 
for øget valgfrihed og tilpasning til dine individuelle behov. 
Med et attraktivt design tilpasset til forskellig livsstil er det nemt 
at finde den, der passer til netop dit hjem.

Eolis Sensor RTS, Soliris Sensor RTS & Sunis RTS

Centralis RTS & Situo RTS
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Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Telis 4 Soliris RTS Modulis

Pure Silver Lounge Patio Modulis

Manuel styring
Tryk kort på senderens knapper 
for at køre solafskærmningen.
På Telis 4, skal man først vælge 
kanal med kanalvælgeren.
Nemt og smidigt at justere 
lamelvinklingen på en facade-
persienne med scrollhjulet.

Markiser og facadepersienner
Motorer Radiomodtager

1-kanals fjernbetjening, 
som styrer en eller 
flere solafskærmninger 
samtidig.

Pure /Silver / Lounge /Patio

5-kanals fjernbetjening, 
som styrer 5 forskellige sol-
afskærmninger eller grup-
per af solafskærmninger.

Pure /Silver / Lounge / Patio

1-kanals fjernbetjening 
med omkobler mellem 
hel- og halvautomatik.

Pure og Patio

5-kanals fjernbetjening 
med omkobler mellem 
hel- og halvautomatik 
på 5. kanal.

Kun Patio

Op/Ind

my/Stop

Ned/Ud

Sensorer

Fjern-
betjeninger

kanalvælger automatikomkobler kanal- & automatikomkobler

Situo Pure RTS
1-kanals vægsender.

Vægsendere

Centralis RTS
1-kanals vægsender.

Ned

my/Stop

Op

Scrollhjul / Vinkle

Altus RTS/Orea RTS
Motor med indbyget 
 radiomodtagere.

Soliris Sensor RTS
Sol- & Vindføler

Sunis RTS
Trådløs solføler

Eolis 3D RTS
Trådløs bevægel-
sesføler for terras-
semarkiser

Eolis Sensor RTS
Vindføler

Modulis Slim  
Receiver plug RTS
Radiomodtagere for  
facadepersienner.

Med scrollhjulet er 
det nemt og smidigt 
at justere lamel-
vinklingen på en 
facadepersienne.

Modulis
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Programmering af mellemstop
Bemærk at ved installationer med flere 
motorer, som styres på samme kanal, skal 
kun 1 motor være spændingsførende.
Kør solafskærmningen ud til den ønskede 
position med senderen. Stop med -knap-
pen. Tryk på -knappen igen og hold den 
nede, til solafskærmningen bevæger sig kort 
op og ned (efter ca. 5 sekunder). 
Mellemstoppet er nu programmeret.
Hvis der ønskes en ny position for mellem-
stoppet, køres solafskærmningen til den nye 
 position, og proceduren ovenfor gentages.

Mellemstop -position
Det er muligt at programmere et mellem-
stop. 
Dette er praktisk, f.eks. når en markise  
har et langt udfald for at skygge for en 
altan, men for at skygge for vinduet, er 
det tilstrækkeligt, at markisen er delvist 
kørt ud.
En praktisk løsning er da at program-
mere begrænsningen af udfaldet sådan, 
at markisen altid kan huske, i hvilken 
 position der er skygge for vinduet.

mellemstop

helt udkørt

Markiser

Indtryk stopknappen, 
til solafskærmningen 
bevæger sig kort op og 
ned.

Sletning af mellemstop
For at fjerne mellemstoppet helt køres 
solafskærmningen med -knappen til 
 mellemstoppet. Tryk på -knappen igen og 
hold den inde, til solafskærmnin gen bevæger 
sig kort op og ned (efter ca. 10 sekunder). 
Mellemstoppet er nu slettet.
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mysomfy.com ➔

Anvendelse af mellemstop
Manuelt: Tryk kort på senderens -knap, når 
solafskærmningen ikke er i bevægelse.

Automatisk med solautomatik
(kræver Soliris Sensor RTS) 

Når solsensoren (tilbehør) detekterer solskin, 
kører solautoma tikken solafskærmningen ud 
og stopper ved mellemstoppet. Hvis der ikke er 
noget mellem stop, køres solafskærmningen helt 
ud.

Bemærk! Hvis solafskærmningen betjenes 
 manuelt, når den er i halvautomatisk ind stilling, 
vil den automatisk vende tilbage til mellem
stoppet inden for 12 minutter.
Ved manuel kørsel skal halvautomatisk ind
stilling altid være valgt (se side 10).

mellemstop

helt udkørt position

Læs mere om ”my position”
Surf ind på www.mysomfy.com

Facadepersienner (Modulis Slim Receiver Plug)

Et mellemstop er forprogrammeret længst nede og 
halvt åbne lameller.
Det er anvendeligt, hvis man ønsker at lamellerne 
slipper lidt lys ind selv om f.eks. sol-automatik-
ken har kørt persiennerne ned.
Solafskærmningen kan naturligvis altid køres helt 
ned med fjernbetjeningens NED-knap.

l Programmering af mellemstop
Gå frem som følger for at ændre den forprogram-
merede mellemstilling:
1. Tryk NED på fjernbetjeningen – persiennen 
køres til den nederste grænseposition.
2. Tryk samtidig på  & OP i 2 sekunder. 
Lamellerne vinkles til den forprogrammerede 
mellemstilling.
3. Øg eller mindsk vinklingen med scrollhjulet på 
fjernbetjeningen.
4. Tryk på -knappen indtil persiennen giver en 
feedback (kort bevægelse op & ned).

For at slette mellemstillingen:
1. Tryk NED på fjernbetjeningen - persiennen 
køres til den nederste grænseposition.
2. Tryk samtidig på  & OP i 2 sekunder. 
Lamellerne vinkles til mellemstillingen.
3. Tryk igen samtidig på  & OP indtil persien-
nen giver en feedback (kort bevægelse op & ned i 
ca. 5 sekunder) – mellemstillingen er nu slettet.



9

Med fjernbetjeningen Telis Soliris er det muligt 
at vælge, om solafskærmningen skal styres hel- 
eller halvautomatisk.
Helautomatik: Sol- & vindautomatik styrer 
solafskærmningen efter sol- og vindforholdene.
Halvautomatik: Solafskærmningen styres manu-
elt med senderen, men køres ind, hvis 
det blæser for kraftigt (se nedenfor).
Aflæse automatikposition
Tryk kort på automatik-knappen. 
Aktuel indikation tændes.

Hel- og halvautomatik
Gælder alene Soliris Sensor RTS (sol & vindføler) sammen med Telis Soliris fjernbetjeninger.

Med sol- & vindautomatik styres sol-
afskærmningen helt efter solen.

l Skinner solen, køres solafskærmnin gen ud 

efter ca. 2 min.

l Ved sammenhængende skydække (eller når 

solen går ned om aftenen) køres solafskærm-

ningen ind efter 15-30 min.

l Begynder det blæse mere end den indstillede 

værdi, køre solafskærmningen ind omgående. 

Solafsk. køre ud igen ca. 12 min. efter vind-

styrken aftager til sikkert niveau (hvis det er sol).

l Med bevægelsesdetektoren Eolis 3D køres 

 terrassemarkisen ind, når markisen ryster for 

meget (pga. at det blæser for meget).

Efter 2 min

Efter 30 min

Funktion solautomatik (helautomatik)
Solautomatik opnås kun med Soliris Sensor RTS (sol & vindføler)

Efter 2 sek

Ændre automatikposition
Indtryk automatik-positionsknappen, til 
solafskærmningen bevæger sig kort op og ned. 
Samtidig tændes den anden indikation. På Telis 4 
Soliris er kanal 5 automatikkanalen. Det er derfor 
vigtigt at sætte fjernbetjeningen på kanal 5, før 
automatik-omskifteren trykkes ned.

Hvis du vil skifte position igen, gentages 
 oven stående procedure.
Ved manuel styring med sender skal sol funktionen 
altid kobles fra, d.v.s. indikator lampen til venstre 
skal lyse. Ellers går solafskærmningen tilbage til 
den oprindelige stilling efter maks. 12 min. ved 
solskin som overstiger den indstillede grænseværdi 
på solsensoren

Sunis RTS
Sunis er en fuldstændig trådløs sol-
sensor, som oplades af solen. Det 
behøver ikke at være solskin for at oplade senso-
ren, dvs. sensoren oplades også, når det er over-
skyet, men der kræves dog en lidt længere tid i 
dagslyset. I solrigt vejr kræves ca. 5-15 minutter, 
og når det er overskyet op til cirka 30-40 min.
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Hvis solafsk. ønskes styret manuelt med sender, 
skal solautomatikken kobles fra (se side 9).

Hvis solafsk. køres manuelt med solautomatik-
ken tilkoblet, vil solafskærmningen først lystre den 
manuelle ordre, men efter maks. 12 min. vil den 
automatisk vende tilbage til automatisk indstilling 
(kørt ud ved sol og kørt ind, hvis det er skyet).

Manuel indkørsel ved solskin

For at beskytte din solafskærmning mod skader 
forårsaget af kraftige vinde måler vindføleren 
konstant vindhastigheden. 

l Når vindhastigheden overstiger en for ind-

stillet værdi, køres solafskærmningen ind og 

spærres, til vindhastigheden igen falder til et 

sikkert niveau.

l Når vindhastigheden er faldet til et sik kert 

niveau, kan solafskærmningen køres med 

senderen efter 30 sekunder.

l Med bevægelsesdetektoren Eolis 3D køres 

terrassemarkisen ind, når markisen ryster for 

meget (pga. at det blæser for meget).

Efter 30 sek

Funktion vindautomatik (halvautomatik)
Vindautomatik opnås både med Eolis Sensor RTS (vindføler) og Soliris Sensor RTS (sol & vindføler).

Tips! 
Hvis du vil have solafskærmningen kørt ud, selv 
om der er gået en sky for solen, eller den er gået 
ned om aftenen, kan du ændre automatikposi-
tionen til halvautomatik (se side 9).

”Solen forsvinder stilling”
Gælder kun for Modulis Slim receiver RTS (Facade
persienner)
Stillingen ”Solen forsvinder” er forprogrammeret, 
men ikke aktiveret. Når solautomatikken indikerer 
ingen sol, så vil persiennen køre til denne stilling.

For at aktivere ”Solen forsvinder”-stillingen:
1. Tryk kortvarigt på -knappen – persiennen køres 
ned til -stillingen.
2. Tryk samtidig på - & OP-knappen i ca. 2 sek. - 
Persiennen kører til den forprogrammerede stilling.
3. Juster eventuelt med scrollhjulet til ønsket stilling.

4. Tryk på -knappen indtil persiennen giver 
en feedback (kort bevægelse op & ned) - ”Solen 
forsvinder stillingen” er gemt.

For at slette ”Solen forsvinder stillingen”:
1. Tryk kortvarigt på -knappen – persiennen køres 
ned til -stillingen
2. Tryk samtidig på - & OP-knappen i ca. 2 sek. - 
Persiennen kører til ”Solen forsvinder stillingen”.
3. Tryk samtidig på - & OP-knappen indtil 
 persiennen giver en feedback (kort bevægelse op & 
ned) - ”Solen forsvinder stillingen” er nu slettet, og 
hvis solen nu forsvinder, vil persiennen køre til den 
øverste grænsestilling.
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Justering på sensoren
På sensorens underside findes der en 
 justering til indstilling af sol- & vindværdier. 
Installatøren har justeret disse ved instal-
lationen, så automatikken kan styre din 
solafskærmning med maksimal sikkerhed og 
komfort.

Vindjustering
For indstilling af vindhastigheden, når 
solafskærmningen skal køres ind for at 
undgå skader. Drej justeringen mod uret for 
at mindske den vindhastighed, ved hvilken 
solafskærmningen skal køres ind. Hvis der 
 drejes med uret, kræves en højere vindhastig-
hed for at køre solafskærmningen ind. Når den 
indstillede grænseværdi overskrides, tændes en 
rød diode og indikerer vind!

Udvis forsigtighed!
Hvis justeringen er drejet for langt med uret, er 
der risiko for vindskader på solafskærmningen.
Hvis vindjusteringen drejes helt med uret, 
sættes automatikken i demoposition. Dette for-
korter reaktionstiderne.
Bemærk! Demopositionen anvendes kun af 
installatør.

Soljustering
For justering af solintensiteten, hvor 
solafskærmningen skal køres ud. Når der drejes 
mod uret, kræves lavere solintensitet (mindre 
lys) for at køre solafskærmningen ud. Når der 
drejes med uret, kræves større solintensitet 
(mere lys) for at køre solafskærmningen ud. 
Når den indstillede grænseværdi overskrides, 
tændes en grøn diode og indikerer sol!

Normalværdier
Normalværdien for solintensitet er ca. 24 kLux 
(kl. 12) og for vindhastighed ca. 8m/s (kl. 11-12). 
Værdierne kan afvige fra normalværdierne, 
afhængigt af solafskærmningens udførelse og 
sol- & vind følerens placering.

Solfølsomhed

Vindfølsomhed
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(1)
(2) (3)

(5)(4)

Sunis RTS
Når dagslysets lysintensitet overskrider niveauet, 
som er indstillet på Sunis RTS, tændes den 
grønne lysdiode på bagsiden. Efter 2 minut-
ter sendes en NED-ordre til solafskærmningen. 
Solafskærmningen går ned til MY-stillingen 
 (mellemstillingen), eller til dens nedre  stilling, 
hvis der ikke er programmeret nogen -stilling.

Solregulering (Sunis RTS)
Ved drejning modsat urets retning kræves lavere 
solintensitet (mindre lys) for at køre solafskærm-
ningen ud.
Ved drejning i urets retning kræves større sol-
intensitet (mere lys) for at køre solafskærmningen 
ud.

ThermoSunis RTS

Aktivering af sensoren

Stilling
OFF Frakoblet
Sol Sol-automatik aktiv
Sol & Temp Sol-automatik og tempera- 
  tursensor aktiv

Forklaring på "stilling" Sol & Temp
Når temperaturen er lavere end den indstillede 
tærskelværdi, frakobles sol-automatikken.
Når temperaturen er højere end den indstillede 
tærskelværdi, aktiveres sol-automatikken.

Diode til visning af 
solintensitet og mode

Knap til at ændre 
mode (demo / normal)

Programmerings-
knap

Drejepotentiometer

Stilling 1 Stilling 3
Stilling 2

Funktionsvælger
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Funktionsvælger i stilling 1
Ved Sol
Hvis grænseværdien for sol overskrides i fem minutter, lukkes solafskærmningen så langt ned, at 
sensoren er i skygge og kører lidt tilbage for at lade sensoren være fri.
Ingen sol
Hvis grænseværdien for sol ikke overskrides i en periode på ca. 30 minutter, køres solafskærm-
ningen til dens øverste stilling (helt åbent gardin).

Funktionsvælger i stilling 2
Ved Sol
Hvis grænseværdien for sol overskrides i fem minutter, køres solafskærmningen til mellemstillingen 
"my" (virker kun hvis -stilling er programmeret).
Ingen sol
Hvis grænseværdien for sol ikke overskrides i en periode på ca. 30 minutter, køres solafskærm-
ningen til dens øverste stilling (helt åbent gardin).

Funktionsvælger i stilling 3  (virker kun når -stilling er programmeret.)
Ved Sol
Hvis grænseværdien for sol overskrides i fem minutter, køres solafskærmningen til dens nederste 
stilling.
Ingen sol
Hvis grænseværdien for sol ikke overskrides i en periode på ca. 30 minutter, køres solafskærm-
ningen til dens mellemstilling ("my").

Indstilling af grænseværdien
Tryk kortvarigt på modeknappen (1).
Drej sol-potentiometeret (2) eller temperatur-potentiometeret (3) i urets retning til grænseværdien 
plus (+) (højeste værdi).
Lysdioden for sol (4) eller for temperatur (5) lyser rødt.
Drej sol-potentiometeret (2) eller temperatur-potentiometeret (3) forsigtigt tilbage, modsat urets 
 retning, mod minus (-) til lysdioden (for sol eller for temperatur) skifter fra rødt til grønt.
Den indstillede værdi for sol/temperatur er nu den værdi, ud fra hvilken en handling udføres.
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Udskiftning af senderens batteri
Det er nemt at skifte batterier i Somfys fjern-
betjeninger. Vi bruger AA, AAA (1,5V) samt 3V 
litiumbatterier type 2430. Batterier kan f.eks. 
købes i velassorterede fotobutikker. Når bat-
teriet er fladt, tændes indikationen ikke, når 
der trykkes på en knap, og solafskærmningen 
udfører ikke givne ordrer.
Bemærk! Kontrollér nøje batteriets
polaritet (+ og - poler).

Bortkast ikke brugte batterier 
i naturen. Aflevér dem på 
genbrugspladsen eller andet 
godkendt indleveringssted.

Løsn skruen og fjern låget. Tryk forsigtigt batteriet ud 
af dets holder. Isæt det nye 
batteri.

Løsn forsigtigt sender-
enheden.

Udskift batteriet.

Centralis RTS - vægsender

Telis fjernbetjeninger og Situo Pure

Eolis 3D
For at indikere at batterierne er dårlige tvinges 
markisen ind af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis 
markisen køres ud, tvinges den ind igen. En rød 
diode lyser inde i sensoren. Det indikerer, at bat-
terierne skal udskiftes. (2 stk. AAA 1,5V).

ThermoSunis RTS
Når lysdioderne for sol og temperatur lyser med 
et orange lys, er batteriet ved at være brugt op.
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Fejlfinding
Solautomatikken kører ikke solafskærmningen ud
l Er solautomatikken aktiveret (helautomatik)?
Kontrollér indikationen på fjernbetjeningen Telis Soliris, se side 9.

l Blæser det?
Vinden kan være så kraftig, at vindautomatikken har kørt solafskærmningen 
ind og spærret den for at undgå skader.

l Er solintensiteten tilstrækkeligt høj?
Solautomatikken kører ikke solafskærmningen ud, før solintensiteten over-
stiger den indstillede værdi. Hvis du ikke er tilfreds med indstillingen, så 
kontakt din Somfy-forhandler.

l Er strømmen sluttet til?
Kontrollér sikringer samt at alle af brydere er koblet til.
 
Solafskærmningen kan ikke køres ud med sender.
l Er batteriet fladt?
Kontrollér om indikationen tændes ved tryk på en knap, se side 9.

l Blæser det?
Vinden kan være så kraftig, at vindautomatikken har kørt solafskærmningen 
ind og spærret den for at undgå skader.

l Er strømmen sluttet til?
Kontrollér sikringer samt at alle af brydere er koblet til. 

Solafskærmningen kan køres til fældigt ud med sender, 
men går til bage til automatisk styring igen
l Er solautomatikken frakoblet, se sid 9.

Solafskærmningen køres automatisk ind, selv om solen 
skiner og det er vindstille
l Kontrollér sol- og vindsensoren.
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Pure Silver Lounge Modulis

Telis 4 RTS Telis 4 Soliris RTS Modulis

Manuel styring
Tryk kort på senderens  knapper for at køre 
solafskærmningen op eller  ned. Installatøren har 
programmeret solafskærm ningen, så den stopper 
automatisk, når den er kørt helt op, helt ned samt 
indprogrammeret en vinklings-
funktion.

Modul DC RTS
Radiomodtager 2 motorer

Sonesse 30 & 50 RTS
Lydsvage motorer for indvendige 
solafskærmninger

Power 2.5 DC RTS
Transformator m. radiomodtager

Indvendige persienner og gardiner

Situo Pure RTS
1-kanals
vægsender.

RadiomodtagerMotorer

Vægsender

Centralis RTS
1-kanals vægsender styrer en eller 
flere solafskærmninger samtidigt.

Transformator

Fjern-
betjeninger

Op/Vinkling

my-position (Stop)

Ned/Vinkling

kanalvælger

1-kanals fjernbetjening. 

Pure /Silver / Lounge

5-kanals fjernbetjening. 

Pure /Silver / Lounge

Med scrollhjulet er det 
nemt og smidigt at justere 
lamelvinklingen på en 
persienne.

Modulis

Hold tasten nede for at 
vinkle persiennen. 
Hold OP hhv. NED -tasten 
nede, afhængigt af, i hvil-
ken  retning persiennen skal 
vinkles.
Hvis der anvendes Telis 4, skal 
man først vælge den rigtige 
kanal.

Modulis fjernbetjeninger
1. Op, stop & ned er det samme som på alle andre 
fjernbetjeninger.
2. Nemt og smidigt at justere lamelvinklingen på en 
persienne med scrollhjulet.

Ned

my / Stop

Op

Scrollhjul / Vinkle
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Tryk -  knappen ind 
indtil solafskærmningen 
bevæger sig kortvarigt 
op og ned, for at gemme 
 indstillingen.

Mellemstop -stilling for  
persienne & lamelgardin

Det er muligt at programmere et mellemstop og 
en ønsket lamelvinkling.
En forprogrammeret -stilling for persienne og 
lamel gardin er nederste stilling med en lamelvinkling 
på ca. 45° (for persienne med 25 mm lameller).
Solafskærmningen kan naturligvis altid køres 
helt ned med senderens NED-knap.

Justering af lamelvinklingen:
1. Tryk på -knappen i ca. fem sekunder, når 
persiennen er i dens øverste stilling. Gardinet 
flytter sig til den eksisterende -stilling.
2. Brug Op-knappen, Ned-knappen eller 
hjulet, hvis det er en fjernbetjening af typen 
Modulis, og indstil ønsket vinkling.
3. Tryk -knappen ind i ca. fem sekunder indtil 
gardinet foretager en op- og nedbevægelse.
Den nye MY-stilling er programmeret.

Sletning:
1. Gå til den aktuelle MY-stilling ved hjælp af et
kortvarigt tryk på -knappen.
2. Tryk -knappen ind i fem sekunder indtil 
 gardinet foretager en op- og nedbevægelse.

-stillingen er slettet.

Indstilling af lamellernes vinklingshastighed:
1. Tryk på OP-knappen, NED-knappen og - 
knappen i ca. to sekunder, indtil persiennen 
foretager en op- og nedbevægelse.
2. Tryk på op-knappen i ca. to sekunder:
persiennen foretager op- og nedbevægelser i 
cyklusser på seks sekunder.
3. Brug op- og ned-knapperne og indstil 
 persiennens hastighed igen. Hvert tryk varierer 
vinklingshastigheden: den varierer i realtid 
under indstillingen.
4. Når persiennen har den ønskede hastighed, 

tryk på knappen  i ca. to sekunder, indtil 
 persiennen foretager en op- og nedbevægelse. 
Den nye vinklingshastighed er programmeret.
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Justering af fjernbetjeningshjulets trin:
Gælder fjernbetjeninger af typen Modulis
1. Tryk på OP-knappen, NED-knappen og - 
knappen i cirka to sekunder, indtil persiennen 
foretager en op- og nedbevægelse.
2. Tryk på NED-knappen i cirka to sekunder, indtil 
persiennen foretager en op- og nedbevægelse.
3. Brug op- og ned-knapperne og indstil hjulets 
trin igen.
Du kan teste indstillingen når som helst med 
fjernbetjeningens hjul.
4. Tryk på -knappen i cirka to sekunder, indtil 
persiennen foretager en op- og nedbevægelse.
Hjulets nye trin er programmeret.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende – start 
forfra igen.

Mellanstopp -position för  
rullgardin, plissé & gardinskena (Glystro)

Det er muligt at programmere et mellemstop.  
Et mellemstop kan f.eks. være ca. 50% nede. Det 
er samtidigt den favoritposition solafskærmningen 
kører til, hvis solautomatiken anvendes.
Solafskærmningen kan naturligvis altid køres helt 
ned med senderens NED-knap.

Programmering av mellanstopp
Bemærk at ved installationer med flere motorer, 
som styres på samme kanal, skal kun 1 motor 
være spændingsførende.
Kør solafskærmningen ud til den ønskede position 
med senderen. 
Stop med -knappen. 
Tryk på -knappen igen og hold den nede, til 
solafskærmningen bevæger sig kort op og ned 
(efter ca. 5 sekunder). 
Mellemstoppet er nu programmeret.
Hvis der ønskes en ny position for mellem stoppet, 
køres solafskærmningen til den nye  position, og 
proceduren ovenfor gentages.

Slettning af mellemstop
For at fjerne mellemstoppet helt 
køres solafskærmningen med - 
knappen til  mellemstoppet. Tryk 
på -knappen igen og hold 
den inde, til solafskærmnin gen 
bevæger sig kort op og ned (efter 
ca. 10 sekunder). Mellemstoppet 
er nu slettet.

Anvendelse af mellemstop
Manuelt: Tryk kort på senderens -knap, når 
solafskærmningen ikke er i bevægelse.

Indtryk -knap pen, til 
solafskærmningen bevæger sig 
kort op og ned, for at lagre ind-
stillingen.
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Fejlfinding
Solafskærmningen kan ikke køres med senderen.
l Er rigtig kanal valgt?
Ved fjernbetjeninger med flere kanaler (Telis 4 RTS) skal man først vælge 
den rette kanal, se side 16.

l Er batteriet fladt?
Kontrollér om indikationen tændes ved tryk på en knap, se side 9.

l Er strømmen sluttet til?
Kontrollér sikringer samt at alle af brydere er koblet til. 
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Radiomodtager for lys & varme 
Vi har også produkter til at styre alle typer af 230V elektriske apparater.

Heating Modulis Ramp RTS
Plug & Play varmeelementer til udepladsen på 2000W. Varmeintensiteten 
kan nemt justeres med Modulis scrollhjul i 4 trin (0 / 33 / 66 / 100 %) for at 
opretholde en passende varmeeffekt.

Lighting Modulis Ramp RTS
Plug & Play lysrampe til f.eks. udepladsen med 5x20W lamper. Lysstyrken 
kan nemt justeres helt trinløst med modulishjulet.

Lighting Modulis Receiver RTS
Radiomodtager med dimmerfunktion for op til 300W. Lysstyrken kan 
nemt justeres helt trinløst med modulishjulet. Passer i standard europæ-
isk  stikkontakt eller i en udvendigt liggende koblingsboks. Kan monteres 
udvendigt.

Heat Receiver RTS
Radiomodtager til styring af 230V elektrisk apparatur, som f.eks. infra-
varmeaggregat med tænd/sluk-funktion med belastning på op til 2000W. 
Det indebærer, at modtageren kan drive f.eks. 2 infravarmeaggregater på 
hver især 1000W.

Lighting Receiver RTS til indvendig montage
Radiomodtager til styring af 230V elektrisk apparatur, som f.eks. lamper 
med tænd/sluk-funktion med belastning på op til 500W. Til indvendig 
montage.

Lighting Receiver RTS til udvendig montage
Radiomodtager til styring af 230V elektrisk apparatur, som f.eks. lamper 
med tænd/sluk-funktion med belastning på op til 500W. Kan monteres 
udvendigt.
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Gå frem som følger for at tilføje en modtager på en kanal i en 
fjernbetjening:
OBS! Gælder Terrassevarmer & Lysrampe

1. Sæt stikkontakten i.
2. Tryk samtidig på OP- & NED-knappen indtil lampen/varmeren tændes 
og slukkes.
3. Tryk på den lille programmeringsknap bag på fjernbetjeningen indtil 
lampen/varmeren tændes og slukkes.
4. Lampen/varmeren er nu programmeret.

Brug (med Modulis fjernbetjening)
Tryk kortvarigt på fjernbetjeningens OP-knap.
Lampen tændes med fuld effekt.

Tryk på -knappen.
Lampen tændes med kun 33 %.

Tryk kortvarigt på fjernbetjeningens NED-knap.
Lampen slukkes.

Juster varmen eller lysstyrken med scrollhjulet (Modulishjulet) til ønsket 
intensitet.

Med standard Somfy Fjernbetjening (uden scrollhjulet)
For at "dimme": tryk på OP- eller NED-knappen og hold den trykket 
ind.
Lysintensiteten mindskes eller øges.
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Nye funktioner for øget komfort
Ud over de fjernbetjeninger, der præsenteres i denne brochure, introducerer Somfy 
et antal RTS-radiosendere med specialiserede og avancerede funktioner.

Der findes en garageåbner for 
enhver porttype.

Med Keytis 4 RTS styrer du både 
garageporten og lågerne.

Med facadejalousier skaber 
du indsynsbeskyttelse.

Somfy portåbner har høj 
sikkerhed.

Meget mere end solafskærmningsprodukter
Somfy har et meget stort produktsortiment udover 
det, der findes i denne brochure. Blandt andet 
findes der et omfattende program af kabelbundne 
styringer til byggeprojekter af enhver størrelse.
 Somfy har også et stort udbud af special-
løsninger til applikationer som jalousier, facade-
persienner, screens og dugspændingssystemer.
 Noget der virkelig er i vækst, er vore åbnere til 
garage og låger. Med en og samme fjernbetjening 
kan du, direkte fra bilen, åbne både lågerne og 
garageporten og tænde havebelysningen. Du slip-
per for at gå ud i regn og blæst og kan køre bilen 
direkte ind i garagen.
 Kombinér med en alarm fra Somfy, og du har 
skabt et trygt hjem for familien.
 Kontakt din forhandler for yderligere informa-
tioner eller besøg vores hjemmeside.

Kontrollér dit hjem zone for zone
Telis Composio RTS er en vægautomatik, som inddeler dit 
hjem i zoner, underetage, overetage, garage, facaderne, 
lågen osv., og giver dig mulighed for at regulere dem 
individuelt.
Tag den ud af væggen - så fungerer den som en fjern-
betjening.

Skab scenarios og indspil dem, når der er brug for dem
Impresario Chronis RTS er en væg automatik, som giver dig 
fuld kontrol over alle hjemmets åbninger (vinduer, døre, 
porte m.m.). Styr enhver bevægelse i enhver funktion indivi-
duelt og saml disse sammen til forskellige scenarios.
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www.somfy.dk

SOMFY Nordic Danmark
Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
Tel: 65 32 57 93
Fax: 65 32 57 94


