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Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse internet www.somfy.com/ce. Utilisable en UE, CH et NO.
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Hiermit erklärt Somfy, dass das Gerät alle grundlegenden Bestimmungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung ist
unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Verwendbar in der EU, der Schweiz und Norwegen.
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Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.somfy.com/ce. Utilizzabile in UE, CH e NO.
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Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/CE. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.. Te gebruiken in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.
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Somfy hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. A Declaration of
conformity is available at www.somfy.com/ce. Usable in EU, CH and NO.
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Por la presente, Somfy declara que el producto cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones de la directiva 1999/5/CE. Puede consultar la
declaración de conformidad en la siguiente dirección de Internet: www.somfy.com/ce. Utilizable en UE, CH y NO.
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Pelo presente documento, a Somfy declara que o aparelho está conforme às exigências fundamentais e às outras disposições pertinentes da directiva
1999/5/CE. Uma Declaração de Conformidade encontra-se disponível na Internet em www.somfy.com/ce. Utilizável na UE, Suíça e Noruega.

EL  



  87

  
 , Somfy      µµ   µ               1999/5/
.   µµ      www.somfy.com/ce.    µ   ,      .

RU 

 99

!"#$%&'(), *(+)" Somfy 02%#$%34+&4$, 6$% (7248(4 #%%$34$#$304$ %#;%3;<) $+4=%3";(&) ( (;<) %$;%#&'()#& > ;4)0 ?%8%@4;(&) 2(+4>$(3<
F3+%?4J#>%J L%)(##(( 1999/5/CE. M4>8"+"Q(& #%%$34$#$3(& 3<8%@4;" ;" (;$4+;4$-#"J$4 ?% "2+4#0 www.somfy.com/ce. W+()4;()% 3
#$+";"X F3+%?4J#>%Y% [%\7", ]34JQ"+#>%J L%;*424+"Q(( ( [434+%-3%#$%>" F3+%?<.

PL Instrukcja montau

strona 111
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Spole|nost Somfy tímto prohla}uje, ~e zaízení odpovídá základním po~adavkm a ostatním píslu}nm ustanovením smrnice 1999/5/CE. Prohlá}ení
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1. Úvod

Pohon Oximo 50 S auto RTS je pohon nevy~adující seízení: lze ho pou~ít hned po
zapojení. Pohon Oximo 50 S auto RTS si nastaví koncové polohy automaticky.
Pohon Oximo 50 S auto RTS se skládá ze dvou neoddlitelnch |ástí:
• z modulu Oximo RTS, co~ je sou|ást obsahující elektroniku pohonu s pijíma|em
dálkového ovládání a
• z vlastního trubkového pohonu Oximo S.
Pohon Oximo 50 S auto RTS je ur|en pro pohon rolet, vybavench pevnmi závsy
a mechanickmi dorazy, které odpovídají dále uvedenm podmínkám pou~ití.
Pohon Oximo 50 S auto RTS lze pou~ít pro pravostrannou i levostrannou montá~.
Motor Oximo 50 S auto RTS je vybaven:
- rozpoznáním peká~ky pro ochranu rolety pi spou}tní.
- rozpoznáním pimrznutí rolety k parapetu pro její ochranu pi vytahování.

2. Bezpenost
Ped instalací a pou~íváním tohoto vrobku si pozorn pro|tte návod k pou~ití.
Tento vrobek Somfy musí nainstalovat odborn pracovník profesionální montá~ní
firmy, pro kterého je ur|en tento návod.
Ped instalací ovte pou~itelnost tohoto vrobku s odpovídajícím píslu}enstvím.
Tento návod popisuje instalaci, uvedení do provozu a pou~ívání tohoto vrobku.
Technick pracovník provádjící instalaci je také odpovdn za dodr~ení norem
a právních pedpis platnch v zemi, v ní~ instalaci provádí, a musí zákazníka informovat o pou~ívání a údr~b vrobku.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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Pou~ití vrobku pro jin ú|el, ne~ stanoví vrobce - firma Somfy - není dovoleno.
Pou~ití vrobku pro jin ú|el, ne~ je stanoveno, nebo nedodr~ení pokyn tohoto
návodu má za následek ztrátu záruky. Spole|nost Somfy v tomto pípad nenese
odpovdnost za vzniklé následky.

2.2 Veobecné bezpenostní pokyny
Je nutné dodr~ovat jak bezpe|nostní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu
k pou~ití a v pilo~eném dokumentu „Bezpe|nostní pokyny“, tak i pravidla pro pou~ití
a provoz.
2.2.1 Modul Oximo RTS
1) Pohon Oximo RTS nikdy nenamá|ejte!
2) Pohon Oximo RTS nikdy neprovrtávejte!
3) Neodíznte anténu!
4) Nepo}kote anténu!
Pozor! Riziko zásahu elektrickm proudem!

2.2.2 Trubkov pohon Oximo S
1) Pohon Oximo S nikdy nenamá|ejte!
2) Zabrate nárazm!
3) Zabrate pádm!
4) Nikdy nevrtejte do tla pohonu Oximo S!
5) Nikdy nepou~ívejte trubkov Oximo S bez
modulu ídicí elektroniky Oximo RTS! Ob |ásti
tvoí nedliteln celek a nemohou pracovat
oddlen.

1

2

3

4

1

2

3

4
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2.3 Dalí bezpenostní pokyny
2.3.1 Roleta
- Ovte, zda je roleta vybavena správnm
píslu}enstvím a v}e je dostate|n mechanicky
odolné.
Roleta musí bt vybavena:
• pevnmi dorazy na koncové li}t, upevnnmi
|eln (A) nebo z boku ve vodicí li}t (B), pípadn
koncovou li}tou, která sama slou~í jako doraz,
• }rouby nebo pevnmi závsy (C).
- Ujistte se, ~e pou~it pohon odpovídá velikosti
rolety, jinak hrozí po}kození rolety nebo vrobku
Somfy.
Upozornní: Pro získání potebnch informací
o vhodnosti pou~ití pohonu pro danou roletu se
obrate na spole|nost Somfy, s.r.o.

C

A
B
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2.3.2 rouby a pevné záv!sy
- Po upevnní rolety na hídel zkontrolujte, ~e v
dolní koncové poloze rolety je pevn závs ve
správné poloze a první lamela vstupuje do vodicích li}t kolmo (viz smr }ipky F). V pípad
poteby upravte po|et pou~itch lamel pro
dosa~ení správné polohy pevného závsu ve
spodní koncové poloze rolety.
- Pro stanovení typ a po|tu pevnch závs
v~dy dodr~ujte pravidla stanovená jejich vrobcem v návodu k montá~i a pou~ití. Rozhodující
je velikost celkového boxu a hmotnost a }íka
rolety.
Upozornní: Pro upevnní rolety k hídeli pou~ijte
v~dy nejmén dva }rouby nebo dva pevné závsy.

F

F

3. Obsah sady
Pohon Oximo 50 S auto RTS se skládá ze dvou
neoddlitelnch |ástí:
- trubkov pohon Oximo S (D),
- modul Oximo RTS (E),

D

E

4. Montá
Bezpodmíne|n dodr~ujte
popsan v návodu!

montá~ní

postup

4.1 Montá modulu Oximo RTS

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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Pozor! Dodávaná lepicí páska je na jedno pou~ití!
V~dy pou~ívejte pouze originální lepicí pásku
dodávanou Somfy. Pou~ívat jinou lepicí pásku je
zakázáno!
Upozornní: Pokud roleta není vybavena vymezovací podlo~kou bo|nice, je nutné krom lepicí
pásky pou~ít pro upevnní je}t dal}í prostedek,
napíklad píchytku rilsan. Doplkov fixa|ní
prostedek musí zajistit upevnní modulu Oximo
RTS uvnit bo|nice za v}ech okolností, bez ohledu
na podmínky pou~ívání rolety.
1) O|istte vnitní stranu bo|nice (F) roletového
boxu.
2) Odlepte ochrannou vrstvu lepicí pásky nalepené
na modul Oximo RTS (E).
3) Pilepte modul Oximo RTS (E) k bo|nici (F) roletového boxu.
Doporu|ení: Pro vyvedení kabelu z roletového
boxu pou~ijte kabelovou prchodku do plechu.

F
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4.2 P"íprava trubkového pohonu ilmo S
1)
2)

Osate adaptér (G) a uná}e| (H) na trubkov
pohon Oximo RTS (D).
Zmte vzdálenost (L1) mezi základnou hlavy
trubkového pohonu ilmo s a koncem uná}e|e.

1

D
H

G
2

L1 = …
L1

4.3 P"íprava h"ídele
1)
2)
3)

Zkrate hídel (Ø > 47 mm) na potebnou délku.
Hídel zbavte otep a odstrate tísky.
U pesnch trubek (I) vyseknte vez tchto
rozmr:
- e = 4 mm, l = 28 mm

1

2

Ø > 47
3

l

e

I

4.4 Osazení pohonu ilmo s do h"ídele
Tento postup neplatí pro tzv. krátké píslu}enství
- uná}e| a koncovku - specifické pro rolety men}í
}íky.
1) Vsute trubkov pohon Oximo S (D) do hídele.
U pesnch hídelí nasate vez na vstupek
adaptéru.
2) Pipevnte hídel k uná}e|i 4 samoeznmi
}rouby Ø 5 mm nebo 4 trhacími nty Ø 4,8 mm
umístnmi:
- minimáln 5 mm od vnj}ího kraje uná}e|e.
(L1 - 5), a
- maximáln 15 mm od vnj}ího okraje
uná}e|e.
Pozor: rouby ani trhací nty nesmjí nikdy zasahovat do trubkového pohonu Oximo S, v~dy pouze
do uná}e|e.

CS

4.5 Sestavení modulu Oximo RTS a h"ídele
s osazenm pohonem Oximo S
1)

Vlo~te hídel (D), osazenou trubkovm pohonem
Oximo S, do protilo~iska (J).

1

2

D

15 mm
5 mm
L1

20 mm

1

D
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2)

3)

Oximo 50 S auto RTS

Zasute zásuvku (K) modulu Oximo RTS (E) do
trubkového pohonu Oximo S (D).
Zásuvku (K) upevnte v pohonu Oximo S (D)
rouby.
Nasate hlavu trubkového pohonu Oximo S (D)
do ulo~ení (L).
Nasate pru~n pojistn krou~ek (M).

2

D

E

K
3

M
L

D

1 VYP

a
b
c

5. Zapojení
1)
2)

Vypnte síové napájení (jisti|em apod.).
Zapojte pohon Oximo 50 S auto RTS podle
tabulky:
230V/50 Hz ~

Vodi

a Hnd

Fáze (L)

b Modr

Nulov vodi| (N)

c luto-zelen

Ochrann vodi| (PE)

2
230 V
50 Hz
~

a
b
c

6. Uvedení do provozu
Pro uvedení pohonu do provozu musí bt pou~it
vhradn ovláda| RTS.
Pozor! Pi uvádní do provozu smí bt pipojen na
napájení naptí v~dy pouze jeden (práv nastavovan)pohon Oximo 50 S RTS!
Pozor! Pro uvedení do provozu nelze pou~ít
jednotla|ítkové ovláda|e Inis RT/Inis RTS!

6.1 Nauení nastavovacího dálkového
ovládae RTS do pam!ti
Zapnte napájecí naptí.
Stisknte sou|asn tla|ítka Nahoru a Dol na dálkovém ovláda|i RTS:
 Roleta provede krátk pohyb nahoru a dol,
nastavovací ovláda| je nau|en do pamti
pohonu.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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6.2 Kontrola sm!ru otáení
Stisknte tla|ítko Nahoru na dálkovém ovláda|i
RTS:
a) Pokud se roleta pohybuje nahoru, je smr
otá|ení správn:
 Pejdte na odstavec „Potvrzení automatického nastavení“.
b) Pokud se roleta pohybuje dol, je smr otá|ení
nesprávn:
 Provete následující krok
2) Stisknte a dr~te tla|ítko STOP/my na ovláda|i
RTS, dokud roleta neprovede krátk pohyb
nahoru a dol:
 Smr otá|ení byl zmnn.
3) Stisknte tla|ítko Nahoru na dálkovém ovláda|i
RTS pro kontrolu smru otá|ení.
1)

1

a

Kontrola
nastavení

b

P"ejít
na následující krok

2

3

1

2

6.3 Potvrzení automatického nastavení
1)

2)

3)

Stisknte sou|asn tla|ítka Nahoru a Dol a dr~te
je stisknutá, dokud se roleta nepohne krátce
nahoru a dol.
Stisknte a dr~te tla|ítko STOP/my, dokud se
roleta nepohne krátce tam a zpt:
 Nastavení koncovch poloh je ukon|eno
Stisknte tla|ítko PROG na nastavovacím
ovláda|i RTS a ulo~te jej jako první u~ivatelsk:
 Roleta provede krátk pohyb nahoru
a dol.

3

PROG.

7. Dalí monosti nastavení

CS

7.1 Mezipoloha
7.1.1 Definice
Pohon Oximo 50 S auto RTS si automaticky
nastaví mezipolohu, která odpovídá spu}tné
rolet s pootevenmi vtracími }trbinami (roleta
ve stínicí poloze).
7.1.2 Aktivace mezipolohy
- Pro uvedení pohonu do provozu podle kapitoly
4 je nutné aktivovat funkci mezipolohy provedením dvou úplnch cykl spu}tní/vyta~ení a~
na koncové polohy.
7.1.3 Zm!na nebo nauení mezipolohy
1) Pomocí tla|ítek Nahoru a Dol na dálkovém
ovláda|i najete s roletou do nov po~adované
mezipolohy.
2) Stisknte a dr~te tla|ítko STOP/my, dokud se
roleta nepohne krátce nahoru a dol:
 Nová mezipoloha je ulo~ena do pamti.
128
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7.2 Nauení dalího/vymazání stávajícího
ovládae RTS a RT do/z pam!ti pohonu

1

2
my
my

P"idání

Postup pro nau|ení nového ovláda|e je stejn,
jako pro vymazání stávajícího, díve nau|eného.
K
7.2.1 Ovláda RTS
1
- Pipravte si ovláda| RTS (K), kter je ji~ nau|en
(a má zstat) v pamti motoru Oximo 50 S auto
RTS.
PROG.
K
1) Stisknte a dr~te stisknuté tla|ítko PROG na
tomto ji~ nau|eném RTS (K) asi 2 s, dokud roleta
nevykoná krátk pohyb nahoru a dol:
Vymazání
 Pohon je nyní v programovacím re~imu.
2) Krátce stisknte tla|ítko PROG na ovláda|i RTS
(L), kter chcete do pamti pijíma|e nov nau|it
L
K
nebo naopak z pamti vymazat:
1
 Roleta provede krátk pohyb nahoru a dol.
 Ovláda| RTS je nau|en do/vymazán z pamti
pohonu.
PROG.

K

2
PROG.
L

K

PROG.
L

7.2.2 Ovláda Inis RT / Inis RTS
- Pipravte si ovláda| RTS (K), kter je ji~ nau|en P"idání
( a má zstat) v pamti motoru Oximo 50 S auto
RTS.
K
1) Stisknte a dr~te stisknuté tla|ítko PROG na
tomto ji~ nau|eném ovláda|i (K) asi 2 s, dokud
1
roleta neprovede krátk pohyb nahoru a dol:
 Pohon je nyní v programovacím re~imu.
2) Na ovláda|i Inis RT/Inis RTS (M) zkratujte dr~ák
PROG.
K
baterie a kovovou plo}ku PROG:
 Roleta provede krátk pohyb nahoru a dol.
 Ovláda| Inis RT / Inis RTS (M) je nau|en do/ Vymazání
vymazán z pamti pohonu.

M
K

2
PROG.
M

M

M

K

PROG.
K
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7.1.4 Úplné zruení mezipolohy
1) Stisknte tla|ítko STOP/my.
 Roleta se dá do pohybu a zastaví se v mezipoloze (my).
2) Znovu stisknte tla|ítko STOP/my a dr~te je
stisknuté, dokud se roleta nepohne krátce
nahoru a dol:
 Oblíbená poloha (my) je vymazána z pamti
pijíma|e.

Oximo 50 S auto RTS

K

2
PROG.
M
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7.3 Nauení/vymazání bezdrátovch
idel RTS
-

1)

2)

Aby pohon se slune|ním |idlem spolupracoval, P"idání
musí mít aktivovanou mezipolohu, viz odstavec
7.1.
K
Pipravte si ovláda| RTS (K), kter je ji~ nau|en
v pamti motoru Oximo 50 S auto RTS.
1
Stisknte a dr~te stisknuté tla|ítko PROG na
ovláda|i RTS (K) nau|eném do pamti, dokud
roleta neprovede krátk pohyb nahoru a dol:
PROG.
K
 Pohon Oximo 50 S auto RTS je nyní
v programovacím re~imu.
Krátce stisknte tla|ítko PROG na bezdrátovém Vymazání
|idle RTS (N), které má bt nau|eno do/vymaN
záno z pamti pohonu:
 Roleta provede krátk pohyb nahoru
K
a dol.
 Sníma| RTS (N) je zaznamenán nebo
1
smazán v pohonu Oximo 50 s auto RTS.

7.4 Dodatená zm!na sm!ru otáení

CS

Pozor! Jakákoli zmna v systému rolety (demontá~
závs |i zará~ek, vyjmutí pohonu z hídele apod.)
vy~aduje provést návrat nastavení pohonu Oximo
50 S auto RTS do vrobního nastavení podle
kapitoly 9.2 a provést znovu cel postup nastavení pohonu Oximo 50 S auto RTS od kapitoly 6
„Uvedení do provozu“.
Smr otá|ení lze zmnit kdykoliv:
1) Nastavte roletu do libovolné polohy: roleta v}ak
nesmí bt v ~ádné z koncovch poloh (horní ani
dolní).
2) Stisknte sou|asn tla|ítka Nahoru a Dol
a dr~te je stisknutá, dokud se roleta nepohne
krátce nahoru a dol.
3) Stisknte a dr~te tla|ítko STOP/my, dokud se
roleta nepohne krátce nahoru a dol:
 Smr otá|ení byl zmnn.
4) Stisknte tla|ítko „Nahoru“ a zkontrolujte nov
smr otá|ení.

N

K

2
PROG.
N

N

K

2

PROG.
K

PROG.
N

1

2

3

4

8. Pouívání a funkce pohonu
8.1 Standardní funkce
8.1.1 Aktivace mezipolohy
- Automaticky ulo~enou mezipolohu je nutné po
uvedení do provozu aktivovat provedením dvou
úplnch cykl a~ do koncovch poloh, viz odst.
7.1.2. Pak ji lze zmnit viz odst. 7.1.3.
130
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8.1.2 Pouití mezipolohy
- Roleta musí bt zastavena. Krátce stisknte
tla|ítko STOP/my:
 Roleta se dá do pohybu a zastaví se v mezipoloze (My).

Oximo 50 S auto RTS

my
my

8.1.3 Pouívání funkce STOP
Pokud je roleta v pohybu:
- Stisknte tla|ítko STOP/my:
 roleta se automaticky zastaví a zstane stát.
8.1.4 Rozpoznání p"ekáek
Automatické rozpoznání peká~ek chrání roletu
a umo~uje odstranit peká~ky:
- Pokud roleta narazí na peká~ku pi pohybu
smrem dol, pak podle místa nárazu:
 bu se automaticky zastaví a zstane stát,
 nebo se automaticky zastaví a pak vyjede
nahoru.
- Pokud pohon rozpozná peká~ku pi pohybu
smrem nahoru:
 roleta se automaticky zastaví a zstane stát.
8.1.5 Ochrana proti p"imrznutí rolety
Ochrana proti pimrznutí pracuje stejn jako rozpoznání peká~ky:
- Pokud pohon Oximo 50 S auto RTS zjistí odpor,
vypne se a zstane v klidu, aby chránil roletu:
 Roleta zstává ve vchozí poloze.

8.2 Spolupráce s bezdrátovmi sluneními idly

8.2.1 Sluneno
- Pokud intenzita slune|ního svitu nepetr~it po
dobu dvou minut pesáhne mezní hodnotu, nastavenou na slune|ním |idle, roleta najede do mezipolohy (my) ulo~ené v pamti pohonu. Vjimkou
je situace, kdy je roleta po pedchozím povelu
v dolní koncové poloze.
Upozornní: Pokud je roleta v dolní koncové
poloze, zstane v ní i pi pekro|ení mezní hodnoty
slune|ního svitu.
Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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Spolupráce s bezdrátovmi slune|ními |idly (nap. Sunis WireFree RTS) je mo~ná
pouze tehdy, kdy~ je |idlo nau|eno do pamti pohonu Oximo 50 S auto RTS, je
zapnuta funkce slune|ní automatiky a je aktivována (ulo~ena) mezipoloha. Roleta
je pak ízena signály z |idla. Tyto povely se vysílají ka~dch 15 minut, a proto
pravideln mní její polohu s jedinou vjimkou: kdy~ se nachází v dolní koncové
poloze. Pokud je roleta v dolní koncové poloze, na signály |idla nereaguje a zstane
trvale spu}tná.

my
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8.2.2 Zataeno
- Pokud intenzita slune|ního svitu nepetr~it po
dobu 15 a~ 30 minut klesne pod mezní hodnotu,
nastavenou na slune|ním |idle, roleta vyjede do
horní koncové polohy. Pokud se v}ak pedtím
nacházela v dolní koncové poloze, zstane v ní
a na signál |idla nereaguje.

9. Máte problém s motorem?
9.1 Otázky a odpov!di
Problém
Roleta nefunguje.

Pohon Oximo 50
S auto RTS se
otá|í pouze jedním
smrem.
Pohon Oximo 50 S
auto RTS je upevnn
na }patné stran
rolety.

Moné p"íiny
Zapojení je nesprávné.

Zkontrolujte a v pípad poteby
upravte zapojení.
Pohon Oximo 50 S auto RTS je
Po|kejte, dokud pohon Oximo 50
pehát.
S auto RTS nevychladne.
Je pou~it nesprávn kabel.
Zkontrolujte pou~it kabel a ujistte se,
~e má 3 vodi|e.
Baterie ovláda|e je vybitá.
Zkontrolujte stav baterie a v pípad
poteby ji vymte.
Ovláda| není pou~iteln s pohonem
Zkontrolujte pou~itelnost ovláda|e
Oximo RTS.
a v pípad poteby jej vymte.
Pou~it ovláda| pro nastavení není
Pou~ijte ovláda| ji~ nau|en do
nau|en do pamti pohonu Oximo 50 pamti nebo ulo~te do pamti dan
S auto RTS.
ovláda|.
Funkci ru}í jiné rádiové zaízení.
Vypnte rádiová zaízení v okolí.
Pohon Oximo 50 S auto RTS je píli} Stisknte tla|ítka ovláda|e Nahoru
blízko svm koncovm polohám nebo nebo Dol, abyste pohon Oximo 50 S
poloze poslední zji}tné peká~ky.
auto RTS odblokovali.
Instalace pohonu Oximo 50 S
auto RTS neodpovídá stavebním
po~adavkm.

CS

Upevnní rolety na
rouby jsou }patn pipevnny.
hídel se musí upravit.

Mezipoloha je
posunuta.

#eení

Dráha rolety byla zmnna.
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Nainstalujte pohon Oximo 50
S auto RTS na správnou stranu
hídele, provete návrat pohonu
Oximo 50 S auto RTS do vrobního
stavu a provete znovu celou instalaci
pohonu Oximo 50 S auto RTS od
kapitoly „Montá~“.
Upravte montá~ (polohu závs),
provete návrat pohonu Oximo 50
S auto RTS do vrobního stavu
a provete znovu celou instalaci
pohonu Oximo 50 S auto RTS od
kapitoly „Montá~“.
Po|kejte, ne~ se po nkolika cyklech
znovu provede automatické nastavení
nebo zopakujte nastavení pohonu
Oximo 50 S auto RTS od kapitoly 6
„Uvedení do provozu“.
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Oximo 50 S auto RTS

9.2 Návrat do vrobního stavu
Tato procedura vyma~e z pamti pohonu v}echny nau|ené dálkové ovláda|e i
bezdrátová |idla, mezipolohu i koncové polohy a nastaví zpt pvodní smr otá|ení
pohonu Oximo 50 S auto RTS.
Pozor! Dále popsan postup vypínání napájecího naptí provádjte pouze na tom
pohonu, kter má bt uveden zpt do vrobního stavu.
Pozor! Pro tento postup nelze pou~ít jednotla|ítkové ovláda|e Inis RT/Inis RTS!
Najete roletou do polovi|ní v}ky.
Peru}te na 2 s pívod proudu ze sít.
Obnovte napájení ze sít na 5 s a~ 15 s.
Peru}te na 2 s pívod proudu ze sít.
Obnovte napájení ze sít:
 Roleta se po krátké prodlev na nkolik
sekund rozjede.
Upozornní: pokud se roleta nachází v horní nebo
dolní koncové poloze, provede pouze krátk pohyb
nahoru a dol.
5) Stisknte tla|ítko PROG na ovláda|i RTS (K):
 Roleta se musí dvakrát krátce pohnout
nahoru a dol - poprvé asi po 2 s a podruhé
za dal}ích nkolik sekund.
 V}echny ovláda|e RTS, bezdrátová |idla
RTS a mezipolohy (my) ulo~ené v pamti
pohonu jsou vymazány.
- Automatické nastavení pohonu Oximo 50 S
RTS potvrte postupem popsanm v kapitole
„Uvedení do provozu“.
1)
2)
3)
4)

1 VYP

2 ZAP

2s
3 VYP

10 s
4 ZAP

2s
5

M

PROG.

K

N

X2

my

9.3 Vm!na ztraceného nebo pokozeného ovládae RTS
Tato procedura vyma~e v}echny nau|ené dálkové ovláda|e a nahradí je jedním
novm. Bezdrátová |idla, mezipolohy, smr otá|ení a koncové polohy zstanou
nau|eny v pamti pohonu.
Pozor! Dále popsan postup vypínání napájecího naptí provádjte pouze na tom
pohonu, ve kterém má bt provedena náhrada ovláda|e!

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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1 VYP

2 ZAP

2s
3 VYP

10 s
4 ZAP

CS

Najete roletou do polovi|ní v}ky.
Peru}te na 2 s pívod proudu ze sít.
Obnovte napájení ze sít na 5 s a~ 15 s.
Peru}te na 2 s pívod proudu ze sít.
Obnovte napájení ze sít:
 Roleta se po krátké prodlev na nkolik
sekund rozjede.
Upozornní: pokud se roleta nachází v horní nebo
dolní koncové poloze, provede pouze krátk pohyb
nahoru a dol.
1)
2)
3)
4)

2s
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Stisknte a dr~te asi 2 s stisknuté tla|ítko
PROG na novém ovláda|i RTS (a), dokud
roleta neprovede krátk pohyb nahoru a dol a
poté tla|ítko ihned uvolnte. V}echny díve
ulo~ené ovláda|e RTS i RT jsou vymazány
a nov ovláda| RTS (L) je nau|en do pamti
pohonu Oximo 50 S auto RTS.
Postupem uvedenm v kapitole „Dal}í mo~nosti
nastavení“ pípadn nau|te dal}í po~adované
ovláda|e RTS / RT.

5
M

PROG.

L

K

10. Technická charakteristika
Pracovní kmitoet
Napájení

Krytí

230V/50 Hz ~
- 20 °C a~ + 70 °C

Maximální kapacita
pam!ti ovláda$ (vetn!
bezdrátovch idel)
Maximální poet bezdrátovch idel

IP 44
12
3

CS

Provozní teplota

433,42 MHz
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