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1. Wst p
Nap d Oximo RTS jest przeznaczony do wszystkich typów rolet. W nap dzie Oximo RTS wykorzystano Technologi Radiow Somfy RTS.
Nap d Oximo RTS posiada:
- zabezpieczenie przed przeszkodami, chroni ce p aszcz rolety podczas jej przesuwania w dó .
- zabezpieczenie przed zamarzaniem, chroni ce p aszcz rolety podczas jej przesuwania w gór .

2. Bezpiecze stwo
2.1 Informacje ogólne
Przed zainstalowaniem i uytkowaniem produktu, naley uwanie przeczyta instrukcj obs ugi.
Ten produkt Somfy musi by instalowany przez specjalist w zakresie nap dów mechanicznych i
automatyki w budynkach mieszkalnych, dla którego jest przeznaczona ta instrukcja.
Przed rozpocz ciem montau, naley sprawdzi zgodno tego produktu z odpowiednim
wyposaeniem i dodatkowymi akcesoriami.
W niniejszej instrukcji jest opisany sposób montau, uruchomienia i uytkowania tego produktu.
Instalator musi ponadto stosowa si do norm i przepisów obowi zuj cych w kraju, w którym jest
wykonywany monta, oraz przekaza klientom informacje dotycz ce warunków uytkowania i konserwacji produktu.
Uywanie produktu poza zakresem zastosowania okrelonym przez Somfy jest niedozwolone.
Spowodowa oby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek figuruj cych w niniejszej instrukcji,
zwolnienie producenta z odpowiedzialnoci oraz utrat gwarancji Somfy.

2.2 Ogólne zalecenia dotycz ce
bezpiecze stwa
1) Nigdy nie zanurza nap du w p ynach!
2) Nie naraa nap du na uderzenia!
3) Uwaa , aby nie upuci nap du!
4) Nigdy nie wierci otworów w nap dzie!
5) Zawsze wykona p tl na przewodzie zasilaj cym, aby
zapobiec przedostaniu si wody do nap du!

1

2

3

4

5
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3. Monta
3.1 Przygotowanie napdu

1

1) Zamontowa adapter (A) i zabierak (B) na napdzie.
2) Zmierzy d ugo (L1) midzy g owic napdu a
kocówk zabieraka.

B

A
2

L1 = …
L1

3.2 Przygotowanie rury
1) Przyci rur nawojow na  dan d ugo .
2) Wyrówna krawdzie rury nawojowej i usun opi ki.
3) W przypadku g adkich rur nawojowych, wykona wycicie
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku:
- e = 4 mm
- h = 28 mm

1

2

Ø > 47
3

h

e

3.3 Poczenie napdu z rur nawojow

3.4 Monta zespou rura nawojowa-napd
1) Zamontowa zespó rura nawojowa-napd w uchwycie
montaowym kapsla rury (C).
Zamontowa zespó rura nawojowa-napd w uchwycie
montaowym napdu (D).
2) Za oy piercie sprysty (E).

1

PL

1) Wsun napd do rury nawojowej.
W przypadku g adkich rur nawojowych ustawi wykonane wycicie na adapterze.
2) Przymocowa rur nawojow na zabieraku przy pomocy
4 rub Ø 5 mm lub 4 stalowych nitów Ø 4,8 mm,
umieszczonych:
- w odleg oci co najmniej 5 mm od zewntrznej
kocówki zabieraka:
L1 - 5 i
- maksymalnie 15 mm od zewntrznej kocówki
zabieraka.
Uwaga! ruby lub nity nie mog by przymocowane do
napdu, lecz tylko do zabieraka.

2

15 mm
5 mm
L1

20 mm

1

D
C
2

E

3.5 Okablowanie
- Wy czy zasilanie.
- Pod czy napd, zgodnie ze wskazówkami znajduj cymi
si w poniszej tabeli:
230 V
50 Hz ~
1 Br zowy
2 Niebieski
3 Zielono-ó ty

120 V
60 Hz ~
Czarny
Bia y
Zielony

Przewód
Faza (P)
Neutralny (N)
Uziemienie ( )
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230 V 1
50 Hz 2
~
3

3 x 0,75 mm2

3 x 1,5 mm2

1
2
3
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4. Uruchomienie
Aby uruchomi nap d, naley wpisa do pami ci nadajnik
RTS.
Uwaga! Tylko jeden nap d moe by
zasilany
jednoczenie!
Uwaga! Nie uywa nadajnika typu Inis RT / Inis RTS do
uruchomienia nap du!

4.1 Wst pne zapisanie w pami ci nadajnika
RTS
1) Pod czy zasilanie.
2) Wcisn jednoczenie przyciski Góra / Dó na nadajniku
RTS:
 Roleta wykonuje ruch w jednym kierunku i z powrotem, nadajnik zostaje wst pnie wpisany do pami ci
nap du.

1

ON

2

PL

4.2 Kontrola kierunku obrotu
1) Wcisn przycisk Góra nadajnika RTS:
a) Jeeli roleta przesuwa si w gór , oznacza to, e
kierunek obrotu jest prawid owy:
 Przej
do
punktu
"Ustawienie
po oe
granicznych".
b) Jeeli roleta przesuwa si w dó , oznacza to, e kierunek obrotu jest nieprawid owy:
 Przej do nast pnego etapu.
2) Wcisn
przycisk STOP/my na nadajniku RTS,
przytrzymuj c go do momentu a roleta wykona ruch w
jednym kierunku i z powrotem:
 Kierunek obrotu zostaje zmieniony.
3) Wcisn przycisk Góra nadajnika RTS, aby sprawdzi
kierunek obrotu.

1

2

a

Ustawienie po oe
granicznych

b

Przej do
nast pnego etapu

3

4.3 Ustawienie po oe granicznych
Ustawienie po oe granicznych zaley od typu stosowanych wieszaków i rygli oraz od obecnoci ograniczników na
kocowej lameli.

4.3.1 Z ryglami i ogranicznikami na ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w rygle (F) oraz
ograniczniki na kocowej lameli (G), po oenia graniczne
s ustawiane automatycznie po wykonaniu nast puj cych
czynnoci:
1) Wcisn przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c do momentu
a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem.
2) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem.
 Po oenia graniczne s zapisane w pami ci.
3) Wcisn przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa
do pami ci pierwszy nadajnik:
 Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.

36
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1
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2

3

PROG.
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4.3.2 Z ryglami i bez ograniczników na kocowej lameli
W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w rygle (F) i nie
posiada ograniczników na kocowej lameli (H), dolne
po oenie kracowe zostaje ustawione automatycznie, natomiast górne po oenie graniczne musi by
ustawione przy pomocy nadajnika.

F

H

Ustawienie górnego pooenia granicznego

1

2
lub

3

4

5

6

PROG.

PL

1) Ustawi
rolet
w wybranym, górnym po oeniu
granicznym.
- W razie potrzeby wyregulowa po oenie rolety przy
pomocy przycisków Góra lub Dó .
2) Wcisn jednoczenie przyciski STOP/my i Dó :
 Roleta przesuwa si w dó ruchem ci g ym, nie
zatrzymuj c si nawet, gdy przyciski STOP/my i Dó
zostan zwolnione.
3) Poczeka a roleta zostanie opuszczona do po owy.
4) Wcisn
krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma
przesuwaj c si rolet .
5) Wcisn ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
 Po oenia graniczne s zapisane w pami ci.
6) Wcisn przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa
do pami ci pierwszy nadajnik:
 Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.

4.3.3 Z elastycznymi wieszakami i ogranicznikami na
kocowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w elastyczne
wieszaki (I) i ograniczniki na kocowej lameli (G), górne
po oenie kracowe zostaje ustawione automatycznie,
natomiast dolne po oenie graniczne musi by ustawione
przy pomocy nadajnika.

I

G

Ustawienie dolnego pooenia granicznego

1) Ustawi
rolet
w wybranym, dolnym po oeniu
granicznym.
- W razie potrzeby wyregulowa po oenie rolety przy
pomocy przycisków Góra lub Dó .
2) Wcisn jednoczenie przyciski STOP/my i Góra:
 Roleta przesuwa si w gór ruchem ci g ym, nie
zatrzymuj c si nawet, gdy przyciski STOP/my i
Góra zostan zwolnione.
3) Poczeka a roleta zostanie podniesiona do po owy.
4) Wcisn
krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma
przesuwaj c si rolet .
5) Wcisn ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
 Po oenia graniczne s zapisane w pami ci.
6) Wcisn przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa
do pami ci pierwszy nadajnik:
 Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.
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PROG.
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4.3.4 Z elastycznymi wieszakami i bez ograniczników na
ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w elastyczne
wieszaki (I) i nie posiada ograniczników na kocowej lameli
(H), dolne i górne po oenie graniczne musi by ustawione
przy pomocy nadajnika.

I

H

Ustawienie dolnego poo enia granicznego

1) Ustawi
rolet
w wybranym, dolnym po oeniu
granicznym.
- W razie potrzeby wyregulowa po oenie rolety przy
pomocy przycisków Góra lub Dó .
2) Wcisn jednoczenie przyciski STOP/my i Góra:
 Roleta przesuwa si w gór ruchem ci g ym, nie
zatrzymuj c si nawet, gdy przyciski STOP/my i
Góra zostan zwolnione.
3) Poczeka a roleta zostanie podniesiona do po owy.
4) Wcisn
krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma
przesuwaj c si rolet i przej do ustawienia górnego
po oenia granicznego.

1

2
lub

3

4

PL

Ustawienie górnego poo enia granicznego

1) Ustawi
rolet
w wybranym, górnym po oeniu
granicznym.
- W razie potrzeby wyregulowa po oenie rolety przy
pomocy przycisków Góra lub Dó .
2) Wcisn jednoczenie przyciski STOP/my i Dó :
 Roleta przesuwa si w dó ruchem ci g ym, nie
zatrzymuje si nawet, gdy przyciski STOP/my i Dó
zostan zwolnione.
3) Poczeka a roleta zostanie opuszczona do po owy.
4) Wcisn
krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma
przesuwaj c si rolet .
5) Wcisn ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
 Po oenia graniczne s zapisane w pami ci.
6) Wcisn przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa
do pami ci pierwszy nadajnik:
 Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.

1

2
lub

3

4

5

6

PROG.

4.4 Kontrola ustawie
- Sprawdzi ustawienie górnego i dolnego po oenia granicznego przy pomocy nadajnika RTS.

5. Dodatkowe ustawienia specjalne
5.1 Poo enie komfortowe
5.1.1 Definicja

Nap d Oximo RTS jest dostarczany ze wst pnie zaprogramowanym po oeniem komfortowym odpowiadaj cym
prawie ca kowitemu zamkni ciu rolety (niewielki przewit
mi dzy lamelami).

5.1.2 Wczenie poo enia komfortowego
- Uruchomi 2 kompletne cykle przesuwania rolety w Gór
i w Dó do górnego i dolnego po oenia granicznego, w
celu w czenia po oenia komfortowego.

38
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5.1.3 Zmiana pooenia komfortowego

1) Ustawi rolet w nowym, wybranym poo eniu komfortowym (my), wciskaj c przycisk Góra lub Dó na nadajniku RTS.
2) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem:
Nowe poo enie komfortowe jest zapisane w
pami ci.

1

2

lub
my

5.1.4 Wykasowanie pooenia komfortowego

5.2 Dodanie / Wykasowanie nadajników RTS
i RT

1

2
my

Dodanie

Procedura obowi zuj ca przy dodawaniu lub kasowaniu
nadajnika jest identyczna.

5.2.1 Nadajnik RTS
- Wzi nadajnik RTS (K) zapisany w pami ci nap du.
1) Wcisn du ej przycisk PROG nadajnika RTS (K) wpisanego do pami ci, przytrzymuj c do momentu a roleta
wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem:
Nap d jest w trybie programowania.
2) Wcisn krótko przycisk PROG nadajnika RTS (L), który
b dzie dodany lub wykasowany:
Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.
Nadajnik RTS zostaje zapisany lub wykasowany z
pami ci nap du.

K

K

1

2
PROG.

PROG.

K

L

Wykasowanie

K

K

L

1

PROG.

K

- Wzi nadajnik RTS (K) zapisany w pami ci nap du.
1) Wcisn du ej przycisk PROG nadajnika RTS (K) wpisanego do pami ci, przytrzymuj c do momentu a roleta
wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem:
Nap d jest w trybie programowania.
2) Ustanowi po czenie mi dzy przyciskiem PROG a
wspornikiem baterii elementu Inis RT / Inis RTS (M):
Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.
Inis RT / Inis RTS (M) zostaje zapisany lub wykasowany z pami ci nap du.

L

Dodanie
M
K

K

1

2
PROG.

PROG.

M

K

Wykasowanie
M

M
K

K

1

2

PROG.

K
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L

2

PROG.

5.2.2 Nadajnik Inis RT / Inis RTS

L

PL

1) Wcisn przycisk STOP/my:
Roleta zaczyna si przesuwa i zatrzymuje si w
poo eniu komfortowym (my).
2) Wcisn ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem:
Poo enie komfortowe zostaje wykasowane.

PROG.

M
39
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5.3 Dodanie / Wykasowanie czujników RTS
- W czy po oenie komfortowe, patrz punkt "W czenie
po oenia komfortowego". Dzi ki temu, moliwe b dzie
prawid owe wykorzystanie czujnika.
- Wzi nadajnik RTS (K) zapisany w pami ci nap du.
1) Wcisn d uej przycisk PROG nadajnika RTS (K) wpisanego do pami ci, przytrzymuj c do momentu a roleta
wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem:
 Nap d jest w trybie programowania.
2) Wcisn krótko przycisk PROG czujnika RTS (N), który
b dzie dodany lub wykasowany:
 Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.
 Czujnik RTS (N) zostaje zapisany lub wykasowany
z pami ci nap du.

Dodanie
N

K

K

1

2
PROG.

PROG.

N

K

Wykasowanie
N

N

K

K

1

2
PROG.

PROG.

N

K

PL

5.4 Zmiana pooe granicznych
Ustawienie po oe granicznych zaley od typu stosowanych wieszaków i rygli oraz od obecnoci ograniczników na
kocowej lameli.

5.4.1 Z ryglami i ogranicznikami na kocowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w rygle oraz
ograniczniki na kocowej lameli, po oenia graniczne s
ustawiane automatycznie.

5.4.2 Z ryglami i bez ograniczników na kocowej
lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w rygle i nie
posiada ograniczników na kocowej lameli, moliwa jest
zmiana górnego po oenia granicznego.
Ustawienie górnego pooenia granicznego

1) Podnie rolet do wybranego, górnego po oenia
granicznego.
2) Wcisn jednoczenie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
3) Wyregulowa górne po oenie rolety przy pomocy przycisków Góra lub Dó .
4) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem:
 Nowe, górne po oenie graniczne jest zapisane w
pami ci.

5.4.3 Z elastycznymi wieszakami i ogranicznikami na
kocowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w elastyczne
wieszaki oraz ograniczniki na kocowej lameli, górne
po oenie kracowe zostaje ustawione automatycznie,
natomiast dolne po oenie graniczne mona zmieni .

1

2

4

3
lub

1

2

Ustawienie dolnego pooenia granicznego

1) Opuci rolet do wybranego, dolnego po oenia
granicznego.
2) Wcisn jednoczenie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
40

4

3
lub
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3) Wyregulowa dolne po oenie rolety przy pomocy przycisków Góra lub Dó .
4) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem:
 Nowe, dolne po oenie graniczne jest zapisane w
pami ci.

5.4.4 Z elastycznymi wieszakami i bez ograniczników
na kocowej lameli
W przypadku, gdy roleta jest wyposaona w elastyczne wieszaki i nie posiada ograniczników na kocowej
lameli, moliwa jest zmiana dolnego i górnego po oenia
granicznego.
Ustawienie górnego pooenia granicznego
1

2

4

3
lub

PL

1) Podnie rolet do wybranego, górnego po oenia
granicznego.
2) Wcisn jednoczenie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
3) Wyregulowa górne po oenie rolety przy pomocy przycisków Góra lub Dó .
4) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem:
 Nowe, górne po oenie graniczne jest zapisane w
pami ci.
Ustawienie dolnego pooenia granicznego

1) Opuci rolet do wybranego, dolnego po oenia
granicznego.
2) Wcisn jednoczenie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c
do momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i
z powrotem.
3) Wyregulowa dolne po oenie rolety przy pomocy przycisków Góra lub Dó .
4) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z
powrotem:
 Nowe, dolne po oenie graniczne jest zapisane w
pami ci.

1

2

4

3
lub

5.5 Zmiana kierunku obrotu
Uwaga! Wszelkie modyfikacje instalacji (demonta wieszaków lub rygli, wysuni cie nap du z rury nawojowej,
itd.) wi  si z koniecznoci przywrócenia pocz tkowej
konfiguracji nap du i ponownego wykonania kompletnego
montau nap du na podstawie wskazówek znajduj cych
si w rozdziale "Monta".
Kierunek obrotu mona zmieni w kadej chwili:
1) Ustawi rolet w jakimkolwiek po oeniu: roleta nie powinna
znajdowa si w górnym lub dolnym po oeniu granicznym.
2) Wcisn przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c do momentu
a roleta wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem.
3) Wcisn
przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do
momentu a roleta wykona po raz drugi ruch w jednym
kierunku i z powrotem:
 Kierunek obrotu zostaje zmieniony.
4) Wcisn
przycisk Podnoszenia w celu sprawdzenia
nowego kierunku obrotu.
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6. U ytkowanie i tryb dziaania
6.1 Standardowy tryb dziaania nap du Oximo RTS
6.1.1 W czenie poo enia komfortowego
- Uruchomi 2 kompletne cykle przesuwania rolety w Gór
i w Dó , do górnego i dolnego po oenia granicznego, w
celu w czenia po oenia komfortowego.

6.1.2 Korzystanie z poo enia komfortowego
- Wcisn krótko przycisk STOP/my:
 Roleta zaczyna si przesuwa i zatrzymuje si w
po oeniu komfortowym (my).

my
my

6.1.3 Korzystanie z funkcji STOP
Roleta jest w trakcie przesuwania si

- Wcisn przycisk STOP/my:
 Roleta zatrzymuje si automatycznie.

PL

6.1.4 Wykrywanie przeszkód

Funkcja automatycznego wykrywania przeszkód dzia a tylko
w przypadku, gdy roleta jest wyposaona w rygle. Funkcja
automatycznego wykrywania przeszkód zapewnia ochron
p aszcza rolety i umoliwia usuni cie przeszkód:
- Jeeli p aszcz rolety napotka przeszkod podczas przesuwania si rolety w dó :
 Roleta zatrzymuje si automatycznie,
 albo zatrzymuje si i automatycznie przesuwa si
do góry.
- Jeeli p aszcz rolety napotka przeszkod podczas przesuwania si rolety w gór :
 Roleta zatrzymuje si automatycznie.

6.1.5 Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Zabezpieczenie przed zamarzaniem dzia a na tej samej
zasadzie, co funkcja wykrywania przeszkód:
- Jeeli nap d wykryje opór, nie w cza si , aby zapewni
ochron p aszcza rolety:
 Roleta pozostaje w pocz tkowym po oeniu.

6.2 Dziaanie z czujnikiem Sunis RTS
Jeeli nap d jest po czony z czujnikiem Sunis RTS, zosta a
w czona funkcja S oce oraz po oenie komfortowe, roleta
przesuwa si zgodnie z informacjami przekazywanymi
przez czujnik Sunis RTS, chyba e znajduje si w dolnym
po oeniu granicznym. W takim przypadku roleta nie b dzie
si przesuwa i pozostanie ustawiona w dolnym po oeniu
granicznym.

6.2.1 Pojawienie si so ca
- Gdy stopie nas onecznienia osi gnie warto progow
ustawion w czujniku Sunis RTS i b dzie trwa co najmniej dwie minuty, roleta przesunie si , aby ustawi si we
wst pnie zaprogramowanym po oeniu komfortowym (my)
(chyba e znajduje si w dolnym po oeniu granicznym).
Uwaga: jeeli roleta znajduje si w dolnym po oeniu granicznym, nie przesunie si , nawet w przypadku osi gni cia
ustawionej wartoci progowej nas onecznienia.

my

6.2.2 Znikni cie so ca
- Gdy stopie nas onecznienia jest niszy od ustawionej
wartoci progowej czujnika Sunis RTS, roleta podnosi
si do górnego po oenia granicznego po up ywie 15 do
30 minut (chyba e znajduje si w dolnym po oeniu
granicznym).
42
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7. Problemy z Oximo RTS?
7.1 Pytania i odpowiedzi
Moliwe przyczyny

Rozwizania

Okablowanie jest nieprawid owe. Sprawdzi okablowanie i
zmodyfikowa w razie potrzeby.
Nap d jest zbyt nagrzany.

Poczeka a nap d ostygnie.

Zastosowany przewód jest
niekompatybilny.

Sprawdzi zastosowany
przewód i upewni si , czy w
jego sk ad wchodz 3 y y.
Sprawdzi , czy bateria jest s aba
i w razie potrzeby wymieni j .
Sprawdzi kompatybilno
i w razie potrzeby wymieni
nadajnik.
Uy nadajnika ju wpisanego
do pami ci lub wpisa dany
nadajnik.
Wy czy znajduj ce si w
pobliu urz dzenia radiowe.
Przymocowa adapter w sposób
prawid owy.
Ponownie ustawi po oenia
graniczne.
Zamontowa nap d z drugiej
strony rury nawojowej,
przywróci pocz tkow
konfiguracj nap du i ponownie
wykona jego kompletny monta
na podstawie wskazówek
znajduj cych si w rozdziale
"Monta".
Zmodyfikowa sposób montau
(po oenie wieszaków lub
rygli), przywróci pocz tkow
konfiguracj nap du i ponownie
wykona jego kompletny monta
na podstawie wskazówek
znajduj cych si w rozdziale
"Monta".

Bateria nadajnika jest s aba.
Nadajnik nie jest kompatybilny.
Zastosowany nadajnik nie jest
wpisany do pami ci nap du.
Wyst puj zak ócenia
cz stotliwoci radiowej.
Roleta zatrzymuje si zbyt
Adapter jest nieprawid owo
wczenie.
zamontowany.
Po oenia graniczne s
nieprawid owo ustawione.
Nap d zosta przymocowany z Sposób montau nap du nie
niew aciwej strony rolety.
jest zgodny z wymogami.

Konieczne jest zmodyfikowanie sposobu mocowania
p aszcza rolety na rurze
nawojowej.

Elastyczne wieszaki lub rygle s
nieprawid owo przymocowane.

7.2 Przywrócenie pocztkowej konfiguracji
Wyzerowanie ustawie powoduje wykasowanie wszystkich nadajników, czujników oraz zapisanych po oe
komfortowych.
Uwaga! Zasilanie mona dwukrotnie wy czy tylko w przypadku nap du, którego parametry musz by wyzerowane!
Uwaga! Nie uywa nadajnika typu Inis RT / Inis RTS do
wyzerowania ustawie!
- Ustawi rolet w po owie wysokoci.
1) Wy czy zasilanie sieciowe na 2 s.
2) W czy zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.
3) Wy czy zasilanie sieciowe na 2 s.
4) Ponownie w czy zasilanie sieciowe:
 Roleta przesuwa si przez kilka sekund.
Uwaga: jeeli roleta znajduje si w górnym lub dolnym
po oeniu, wykona krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.

1

OFF

2

ON

2 sek.
3

OFF

10 sek.
4

ON

2 sek.
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Usterki
Roleta nie dzia a.

Oximo RTS

5) Wcisn przycisk PROG nadajnika RTS (K):
 Roleta wykonuje ruch w jednym kierunku i z powrotem po raz pierwszy, a chwil póniej - po raz
drugi.
 Wszystkie nadajniki RTS, czujniki RTS i po oenie
komfortowe (my) zostaj wykasowane.
- Zastosowa
procedury
opisane
w
rozdziale
"Uruchomienie", aby doda nadajniki RTS, czujniki RTS i
po oenia komfortowe.

5
M
N

PROG.

my

K

PL

7.3 Wymiana nadajnika RTS w przypadku
jego zagubienia lub uszkodzenia
Wyzerowanie ustawie powoduje wykasowanie wszystkich
nadajników, natomiast czujniki oraz po oenie komfortowe
zostaj zachowane.
Uwaga! Zasilanie mona dwukrotnie wy czy tylko w przypadku nap du, którego parametry musz by wyzerowane.
- Ustawi rolet w po owie wysokoci.
1) Wy czy zasilanie sieciowe na 2 s.
2) W czy zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.
3) Wy czy zasilanie sieciowe na 2 s.
4) Ponownie w czy zasilanie sieciowe:
 Roleta przesuwa si przez kilka sekund.
Uwaga: jeeli roleta znajduje si w górnym lub dolnym
po oeniu, wykona krótki ruch w jednym kierunku i z
powrotem.
5) Wcisn
przycisk PROG nowego nadajnika RTS (L),
przytrzymuj c do momentu a roleta wykona krótki ruch
w jednym kierunku i z powrotem: wszystkie nadajniki
RTS zostaj wykasowane, a nowy nadajnik RTS (L)
zostaje wpisany w nap dzie.
- Zastosowa procedury opisane w rozdziale "Uruchomienie",
aby doda nadajniki RTS.

1

2

OFF

ON

2 sek.
3

10 sek.
4

OFF

ON

2 sek.
5
M

PROG.

K

L

8. Dane techniczne
Oximo RTS
230 V - 50 Hz

Oximo RTS
120 V - 60 Hz

433,42 MHz

433,42 MHz

230V/50 Hz ~

120V/60 Hz ~

od - 20°C do + 70°C

od - 4°F do + 158°F

IP 44

IP 44

Maksymalna liczba
przyporz dkowanych nadajników

12

12

Maksymalna liczba
przyporz dkowanych czujników

3

3

Cz stotliwo radiowa
Zasilanie
Temperatura pracy
Stopie ochrony
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