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Aandachtspunten Rollup batterijmotor

 Het rolgordijn, met de batterijmotor RTS, is al gemonteerd.

 De batterij is al gemonteerd.

 De batterijmotor RTS en de batterij zijn op elkaar aangesloten.

 Sluit alleen die batterijmotor RTS waarmee u werkt op de batterij aan.

 De overige batterijmotor(en) RTS mogen nog niet op elkaar aangesloten zijn.

 Tijdens het bedienen NOOIT de batterij loskoppelen!

  Bij voorkeur iedere batterijmotor RTS voorzien van een eigen RTS bedieningspunt of een eigen 

kanaal op de meerkanaalsafstandsbedieningen.

 Bij het werken met een meerkanaals afstandsbediening, kies eerst het juiste kanaal.

Aansluitpunt connector batterij

Onderaanzicht motor

Snoer

Connector

Batterij

Aansluitsnoer batterij

Externe antenne

Indicatie LED

Programmeertoets,  
tevens toets voor noodhandbediening

Roll Up W
ireFree RTS
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5 Afstellen van de bovenste eindpositie

Tegelijk Product omlaag Stop op onderpunt Regel bij, indien nodig

2 Controleer de draairichting

1 Maak contact tussen RTS bediening en de motor
Slechts 1 motor tegelijk aan de spanning!

3 Wijzig de draairichting, indien nodig

Tegelijk Korte beweging

ok ® 4 Niet ok ® 3

Korte beweging ® 4

2 sec.

Als de Sonesse 30 RTS motor niet reageert:

1  Draai de motordraden in de transformator om

2  Druk OP en NEER weer tegelijk in

3  Nog steeds geen reactie, ga naar pagina 29

4 Zet het eindproduct in de hoogste bovenpositie

Afstellen en Programmeren van RTS motoren
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Programmeren

6 Afstellen van de onderste eindpositie

8 Programmeren van een RTS bediening

7 Bevestig de eindafstellingen

Tegelijk Motor stopt zelf ® ok

Korte beweging ® ok

Korte beweging ® ok

2 sec.

< 1 sec.
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Aanpassen

2

1 Aanpassen bovenste eindpositie

Stuur eindproduct omhoog Tegelijk Korte beweging 

Bevestig nieuwe bovenpositie. Korte beweging  okKies nieuwe bovenste eindpositie

5 sec.

2 sec.

Aanpassen

2

1 Aanpassen onderste eindpositie

Stuur eindproduct naar onderste eindpositie Tegelijk Korte beweging 

Kies nieuwe onderste eindpositie Bevestig nieuwe onderpositie. Korte beweging  ok

5 sec.

2 sec.

Al
tu

s 
40

, 
So

n
es

se
 3

0 
en

 W
ir

ef
re

e 
(b

at
te

ri
j)

Al
tu

s 
40

, 
So

n
es

se
 3

0 
en

 W
ir

ef
re

e 
(b

at
te

ri
j)



Somfy Installatiegids voor elektrische raamdecoratie 19

© Somfy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids voor elektrische raamdecoratie is alleen bestemd voor door Somfy erkende installateurs. Alle 

rechten zijn voorbehouden aan Somfy. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftellijke toestemming van Somfy.

1 Stuur eindproduct naar een eindpositie

2 Draairichting wijzigen

3 Draairichting bevestigen

Draairichting wijzigen

Tegelijk

Tegelijk vasthouden

Korte beweging ® ok

Korte beweging ® ok

of

5 sec.

Tilt W
ireFree RTS
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Werking kantelfunctie voor Silhouette/Shangri-La

1 Kantelen vanuit de onderste eindpositie

2 Kantelen

Vasthouden eindproduct kantelt ® loslaten op gewenste positie 

Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

Opnieuw instellen ®  herhaal stap 1 en 2 

Let op

  Product moet zijn afgesteld en geprogrammeerd  

voordat de kantelfunctie gebruikt kan worden.
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Bij de Cord Lift Wirefree kunt u 
dezelfde handelingen uitvoeren met 

de resetkabel

1 Indrukken van de programmeertoets op de motorkop

LED knippert 1x
Programmeertoets  

vast blijven houden

Druk 7 sec. op de  programmeertoets 
en vasthouden

LED gaat branden.
Blijf de toets 

vasthouden

LED begint nu te knipperen. 
Programmeertoets nu 

loslaten

Korte beweging

Vervangen van een verloren of defecte RTS bediening

2 Neem een nieuwe RTS bediening

Korte beweging ® okKorte beweging ® ok Achterkant Telis RTS Tegelijk ingedrukt houden tot

Roll Up en
 Cord

 Lift W
irefree RTS
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Terug naar fabrieksstand

1 Indrukken van de programmeertoets in de motorkop

LED knippert 1x
Programmeertoets  

vast blijven houden

Druk 12 sec. op de  programmeertoets 
De programmeertoets de hele tijd 

ingedrukt houden

LED gaat branden.
Programmeertoets   

vast blijven houden

LED begint weer te knipperen. 
Programmeertoets  

vast blijven houden

LED stopt met knipperen. 
Programmeertoets nu loslaten

Bij de Cord Lift Wirefree kunt u 
dezelfde handelingen uitvoeren met 

de resetkabel

2 De motor staat nu weer in de fabrieksstand.

Om de motor opnieuw te programmeren, begin weer op pagina 16
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