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Programmering av Orea RTS 2009
För mer information se produktens medföljande installationsanvisningar eller en utökad 
installationsmanual som du finner på www.somfy.se under rubriken ”Ladda ner”.

Om rotations-
riktningen är 
felaktig:

Rätt riktning.

Solskyddet stannar själv vid 
övre gränsläget.

Tryck STOPP och UPP samtidigt 
tills solskyddet kör uppåt. 
Släpp knapparna.
- Solskyddet stannar själv vid 
övre gränsläget.

För att bekräfta programmeringen 
tryck STOPP och håll kvar tills 
motorn svarar med upp/ned 
rörelse.

3. Ställ in gränslägena

Tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar 
med upp/ned rörelse

Kontrollera igen att rotationsriktningen är korrekt!

2. Ställ in rotationsriktningen

Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse. 

1. Få motorn att lyssna på programmeringssändaren

Glöm inte att bekräfta 
programmeringen med 
STOPP-knappen!

Ställ in rotationsriktningen innan en sändare 
programmeras in i motorns minne. 
- För att ändra i efterhand måste motorn  
nollställas, se punkt 8.

SE

Kör solskyddet till önskat 
nedre gränsläge.
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4. Programmera in den första sändaren

Om spänningen är frånslagen:
A. Anslut motorn
B. Om gränslägena är programmerade från fabrik 
svarar motorn med upp/ned rörelse.
(Om inte motorn svarar med upp/ned 
rörelse, gå tillbaka till punkt 3.)
C. Tryck samtidigt UPP & NED tills 
motorn svarar med upp/ned rörelse.

Om flerkanalssändare 
välj först kanal.

Tryck in progr.-
knappen på 
sändaren.

Motorn svarar 
med upp/ned 
rörelse.

Kör solskyddet till det 
nedre gränsläget.

Tryck och håll kvar UPP och 
NED samtidigt tills motorn 
svarar med upp/ned rörelse 
(efter ca 5 sekunder). 

Justera med UPP och 
NED tangenterna tills 
du är nöjd.

Bekräfta programmeringen 
genom att trycka STOPP 
och hålla kvar tills motorn 
svarar med upp/ned 
rörelse.

Tryck på progr.-knappen 
på en inprogrammerad 
sändare tills…

…motorn svarar med en 
upp/ned rörelse.

Lägga till en 
sändare.

Ta bort en 
sändare.

Tryck kort på 
progr.-knappen.

Motorn svarar 
med upp/ned 
rörelse.

Sändaren måste 
vara programmerad!

Kör solskyddet 
till läget för 
det önskade 
mellanstoppet.

Bekräfta programmeringen 
genom att trycka STOPP 
och hålla kvar tills motorn 
svarar med upp/ned rörelse.

För fullständig radering 
kör solskyddet till 
mellanstoppet. Håll  
sedan kvar STOPP tills 
motorn svarar med 
upp/ned rörelse.

Slå från 
3 sek

Slå till 
7 sek.

Slå från 
3 sek

Slå till

Solskyddet rör 
sig under 5 sek.

Tryck på progr.-knappen 
på en inpro-
grammerad 
sändare under 
minst 7 sek.

(Sändaren måste vara 
inprogrammerad).

Solskyddet svarar efter 0,5 sek 
med upp/ned rörelse, men håll 
kvar 7 sek tills en andra upp/
ned rörelse erhålls. 

8. Nollställa motorn

7. Programmera/ändra/radera mellanstopp

6. Lägg till/ta bort sändare

5. Efterjustera gränslägen

7 s

Samma procedur gäller 
antingen sändare skall 
läggas till eller tas bort!

OBS! Endast det nedre gränsläget kan justeras på Orea RTS.
Vid flera markiser kan endast ett gränsläge (motor) justeras i taget!


