AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING ROLLUIKEN
Somfy Oximo motor met obstakeldetectie (let op dit is de verkorte handleiding op de site staat
de complete handleiding)
Niet te gebruiken bij screens!!!!!

Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u
vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen
van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie.
Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor
onderhoud en herstel.
Deze zonwering (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringtechniek geleverd.
Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer
gegarandeerd.

Meld uw afstandbediening en stel uw afstandbediening alleen in dmv deze bijgeleverde
handleiding dit voorkomt schade aan uw zonwering.

Aanmelden afstandbediening.
1. Verwijder van alle overige zonwering de netspanning . RTS motoren.

2. Kies het kanaal waar u het zonwering op wil programmeren. Door met het
knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.

Aanwijzing: Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening
3. Sluit de netspanning aan van het zonwering dat u wilt programmeren.

4. Druk 5 sec tegelijk op de boven en onder knop

Aanwijzing:

Het rolluik zal een op en neer beweging maken:

Controleer de draairichting
5. Druk op het knopje naar beneden.

Aanwijzing:

Indien rolluik niet naar beneden gaat ga naar punt 6, indien het rolluik
wel naar beneden gaat ga naar inregelen rolluik punt 7.

6. Druk op de stop (MY) knop totdat het rolluik op en neer gaat.

Automatisch inregelen boven en onder afstelling.
7. Druk 1 sec tegelijk op de boven en onder knop:

8. Druk 2 sec op de stop (MY) toets:

9. Druk 1 sec op de achterzijde van de afstandsbediening:

INFO:

Voor het handmatig inregelen van de eindafstelling, toevoegen extra handzenders of het
terugplaatsen in fabrieksstand dient u de manual te nemen van Somfy. Deze staat op onze site bij
http://www.rolluiken-discount.nl/brochures.
 Handmatig inregelen bladzijde 96
 Aanpassen eindpositie bladzijde 97
 Draairichting wijzigen bladzijde 98
 Toevoegen extra handzender bladzijde 100
 Verwijderen RTS zender bladzijde 101
 Vervangen van verloren RTS zender 102
 Terug zetten in fabrieksstand bladzijde 103

AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN
Mogelijke storingen of problemen tijdens programmeren.
 Rolluik kan niet automatisch zijn eindafslagen vinden.
Er zitten teveel lamellen in het rolluik, u kunt lamellen verwijderen of de eindafstellingen
handmatig in te geven.

 Rolluik maakt veel herrie als deze compleet afgerold is.
Er zijn geen anti optilveren geplaatst maar bladveren. Actie stel de eindpositie handmatig in

