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Niniejszym, firma Somfy o wiadcza, e urz dzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz 
innymi stosownymi regulacjami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja  zgodno ci jest dost pna pod adre-
sem internetowym www.somfy.com/ce. Dotyczy krajów UE, Szwajcarii i Norwegii. Rysunki nie maj  
charakteru umowy.

         Instrukcja obs ugi strona 34  PL

Por la presente, Somfy declara que el producto cumple con los requisitos básicos y demás disposi-
ciones de la directiva 1999/5/CE. Podrá encontrar una declaración de conformidad en la página web 
www.somfy.com/ce. Aplicable para la UE, Suiza y Noruega. Imágenes no contractuales.

         Guía de instalación página 1 ES

Pelo presente documento, a Somfy declara que o aparelho está conforme às exigências fundamen-
tais 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. 
Imagens não-contratuais.

         Guia de instalação página 12 PT

   ,  Somfy     μμ  μ     
       1999/5/ .   μμ    

 www.somfy.com/ce.   μ   ,     .  
   μ μ   μ .

             23 EL

Spole nost Somfy tímto prohla uje, e za ízení odpovídá základním po adavk m a ostatním 
p íslu n m ustanovením sm rnice 1999/5/CE. Prohlá ení o shod  je k dispozici na internetové 
adrese www.somfy.com/ce. Platí pro EU, CH a NO. Vyobrazení jsou pouze ilustra ní.

         Návod k pou ití strana 45 CS

A Somfy kijelenti, hogy a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvet  követelményeinek és 
egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelel ségi nyilatkozat rendelkezésre áll a www.somfy.com/
ce internetes címen. Amely az EU, Svájc (CH) és Norvégia (NO) esetén alkalmazható. A képek nem 
jelentenek szerz déses kötelezettséget.

         Használati útmutató oldalszám: 56 HU

  Somfy ,      
         1999/5/CE. 

      -  www.somfy.com/ce.   
   ,    -  . 
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Spis tre ci

1. Wst p
Nap d Oximo RTS jest przeznaczony do wszystkich typów rolet. W nap dzie Oximo RTS wykorzys-
tano 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 u ytkowaniem produktu, nale y uwa nie 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 monta u, nale y sprawdzi  zgodno  tego produktu z odpowiednim 
wyposa eniem i dodatkowymi akcesoriami.
W niniejszej instrukcji jest opisany sposób monta u, uruchomienia i u ytkowania 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 u ytkowania i konse-
rwacji produktu.
U ywanie produktu poza zakresem zastosowania okre lonym przez Somfy jest niedozwolone. 
Spowodowa oby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek figuruj cych w niniejszej instrukcji, 
zwolnienie producenta z odpowiedzialno ci oraz utrat  gwarancji Somfy.

2.2 Ogólne zalecenia dotycz ce 
bezpiecze stwa

Nigdy nie zanurza  nap du w p ynach!1) 
Nie nara a  nap du na uderzenia!2) 
Uwa a , aby nie upu ci  nap du!3) 
Nigdy nie wierci  otworów w nap dzie!4) 
 Zawsze wykona  p tl  na przewodzie zasilaj cym, aby 5) 
zapobiec przedostaniu si  wody do nap du!

1

3
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3. Monta
3.1 Przygotowanie nap du

Zamontowa  adapter (A) i zabierak (B) na nap dzie.1) 
Zmierzy  d ugo  (L1) mi dzy g owic  nap du a 2) 
ko cówk  zabieraka.

3.2 Przygotowanie rury
Przyci  rur  nawojow  na dan  d ugo .1) 
Wyrówna  kraw dzie rury nawojowej i usun  opi ki.2) 
W przypadku g adkich rur nawojowych, wykona  wyci cie 3) 
zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku: 

e = 4 mm -

h = 28 mm -

3.3 Po czenie nap du z rur  nawojow
Wsun  nap d do rury nawojowej. 1) 
W przypadku g adkich rur nawojowych ustawi  wyko-
nane wyci cie na adapterze.
Przymocowa  rur  nawojow  na zabieraku przy pomocy 2) 
4 rub Ø 5 mm lub 4 stalowych nitów Ø 4,8 mm, 
umieszczonych:

w odleg o ci co najmniej 5 mm od zewn trznej  -
ko cówki zabieraka:  
L1 - 5 i
maksymalnie 15 mm od zewn trznej ko cówki  -
zabieraka.

Uwaga! ruby lub nity nie mog  by  przymocowane do 
nap du, lecz tylko do zabieraka.

3.4 Monta  zespo u rura nawojowa-nap d
Zamontowa  zespó  rura nawojowa-nap d w uchwycie 1) 
monta owym kapsla rury (C). 
Zamontowa  zespó  rura nawojowa-nap d w uchwycie 
monta owym nap du (D).
Za o y  pier cie  spr ysty (E).2) 

3.5 Okablowanie
Wy czy  zasilanie. -

Pod czy  nap d, zgodnie ze wskazówkami znajduj cymi  -
si  w poni szej tabeli:

230 V  
50 Hz ~

120 V  
60 Hz ~ Przewód

1 Br zowy Czarny Faza (P)

2 Niebieski Bia y Neutralny (N)

3 Zielono- ó ty Zielony Uziemienie ( )

1

2

A B

L1

L1 = …

Ø > 47

1

3

2

e h

15 mm

5 mm

20 mmL1

1

2

C

D

E

1

2

1
2
3

1
2
3

OFF

230 V
50 Hz

~

3 x 1,5 mm2

3 x 0,75 mm2
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4. Uruchomienie
Aby uruchomi  nap d, nale y wpisa  do pami ci nadajnik 
RTS.
Uwaga! Tylko jeden nap d mo e by  zasilany 
jednocze nie!
Uwaga! Nie u ywa  nadajnika typu Inis RT / Inis RTS do 
uruchomienia nap du!

4.1 Wst pne zapisanie w pami ci nadajnika 
RTS

1) Pod czy  zasilanie.
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra / Dó  na nadajniku 2) 
RTS:

Roleta wykonuje ruch w jednym kierunku i z powro- 
tem, nadajnik zostaje wst pnie wpisany do pami ci 
nap du.

4.2 Kontrola kierunku obrotu 
1) Wcisn  przycisk Góra nadajnika RTS:

Je eli roleta przesuwa si  w gór , oznacza to, e a) 
kierunek obrotu jest prawid owy: 

Przej  do punktu "Ustawienie po o e   
granicznych".

Je eli roleta przesuwa si  w dó , oznacza to, e kieru-b) 
nek obrotu jest nieprawid owy: 

Przej  do nast pnego etapu.  

Wcisn  przycisk STOP/my na nadajniku RTS, 2) 
przytrzymuj c go do momentu a  roleta wykona ruch w 
jednym kierunku i z powrotem:

Kierunek obrotu zostaje zmieniony. 

Wcisn  przycisk Góra nadajnika RTS, aby sprawdzi  3) 
kierunek obrotu.

4.3 Ustawienie po o e  granicznych
Ustawienie po o e  granicznych zale y od typu stosowa-
nych wieszaków i rygli oraz od obecno ci ograniczników na 
ko cowej lameli. 

4.3.1 Z ryglami i ogranicznikami na ko cowej lameli
W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w rygle (F) oraz 
ograniczniki na ko cowej lameli (G), po o enia graniczne 
s  ustawiane automatycznie po wykonaniu nast puj cych 
czynno ci:
1) Wcisn  przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c do momentu 

a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem.
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 2) 
momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z 
powrotem.

Po o enia graniczne s  zapisane w pami ci. 

Wcisn  przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa  3) 
do pami ci pierwszy nadajnik:

Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z  
powrotem.

ON
1 2

a

b

Ustawienie po o e  
granicznych

Przej  do 
nast pnego etapu

1

2 3

GF

1

3

2

PROG.
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4.3.2 Z ryglami i bez ograniczników na ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w rygle (F) i nie 
posiada ograniczników na ko cowej lameli (H), dolne 
po o enie kra cowe zostaje ustawione automatycz-
nie, natomiast górne po o enie graniczne musi by  
ustawione przy pomocy nadajnika.

Ustawienie górnego po o enia granicznego
Ustawi  rolet  w wybranym, górnym po o eniu 1) 
granicznym.

W razie potrzeby wyregulowa  po o enie rolety przy  -
pomocy przycisków Góra lub Dó .

Wcisn  jednocze nie przyciski STOP/my i Dó :2) 
Roleta przesuwa si  w dó  ruchem ci g ym, nie  
zatrzymuj c si  nawet, gdy przyciski STOP/my i Dó  
zostan  zwolnione.

Poczeka  a  roleta zostanie opuszczona do po owy. 3) 
Wcisn  krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma  4) 
przesuwaj c  si  rolet .
Wcisn  ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go 5) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.

Po o enia graniczne s  zapisane w pami ci. 

Wcisn  przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa  6) 
do pami ci pierwszy nadajnik:

Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z  
powrotem.

4.3.3 Z elastycznymi wieszakami i ogranicznikami na 
ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w elastyczne 
wieszaki (I) i ograniczniki na ko cowej lameli (G), górne 
po o enie kra cowe zostaje ustawione automatycznie, 
natomiast dolne po o enie graniczne musi by  ustawione 
przy pomocy nadajnika.
Ustawienie dolnego po o enia granicznego
1) Ustawi  rolet  w wybranym, dolnym po o eniu 

granicznym.
W razie potrzeby wyregulowa  po o enie rolety przy  -
pomocy przycisków Góra lub Dó .

Wcisn  jednocze nie przyciski STOP/my i Góra:2) 
Roleta przesuwa si  w gór  ruchem ci g ym, nie  
zatrzymuj c si  nawet, gdy przyciski STOP/my i 
Góra zostan  zwolnione.

Poczeka  a  roleta zostanie podniesiona do po owy.3) 
Wcisn  krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma  4) 
przesuwaj c  si  rolet .
Wcisn  ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go 5) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.

Po o enia graniczne s  zapisane w pami ci. 

Wcisn  przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa  6) 
do pami ci pierwszy nadajnik:

Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z  
powrotem.

HF

PROG.

1
lub
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4.3.4 Z elastycznymi wieszakami i bez ograniczników na 
ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w elastyczne 
wieszaki (I) i nie posiada ograniczników na ko cowej lameli 
(H), dolne i górne po o enie graniczne musi by  ustawione 
przy pomocy nadajnika.
Ustawienie dolnego po o enia granicznego
1) Ustawi  rolet  w wybranym, dolnym po o eniu 

granicznym.
W razie potrzeby wyregulowa  po o enie rolety przy  -
pomocy przycisków Góra lub Dó .

Wcisn  jednocze nie przyciski STOP/my i Góra:2) 
Roleta przesuwa si  w gór  ruchem ci g ym, nie  
zatrzymuj c si  nawet, gdy przyciski STOP/my i 
Góra zostan  zwolnione.

Poczeka  a  roleta zostanie podniesiona do po owy.3) 
Wcisn  krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma  4) 
przesuwaj c  si  rolet  i przej  do ustawienia górnego 
po o enia granicznego.

Ustawienie górnego po o enia granicznego
1) Ustawi  rolet  w wybranym, górnym po o eniu 

granicznym.
W razie potrzeby wyregulowa  po o enie rolety przy  -
pomocy przycisków Góra lub Dó .

Wcisn  jednocze nie przyciski STOP/my i Dó :2) 
Roleta przesuwa si  w dó  ruchem ci g ym, nie  
zatrzymuje si  nawet, gdy przyciski STOP/my i Dó  
zostan  zwolnione.

Poczeka  a  roleta zostanie opuszczona do po owy.3) 
Wcisn  krótko przycisk STOP/my, aby zatrzyma  4) 
przesuwaj c  si  rolet .
Wcisn  ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go 5) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.

Po o enia graniczne s  zapisane w pami ci. 

Wcisn  przycisk PROG na nadajniku RTS, aby wpisa  6) 
do pami ci pierwszy nadajnik:

Roleta wykonuje krótki ruch w jednym kierunku i z  
powrotem.

4.4 Kontrola ustawie
Sprawdzi  ustawienie górnego i dolnego po o enia grani- -
cznego przy pomocy nadajnika RTS.

5. Dodatkowe ustawienia specjalne
5.1 Po o enie komfortowe
5.1.1 Definicja
Nap d Oximo RTS jest dostarczany ze wst pnie zapro-
gramowanym po o eniem komfortowym odpowiadaj cym 
prawie ca kowitemu zamkni ciu rolety (niewielki prze wit 
mi dzy lamelami).

5.1.2 W czenie po o enia komfortowego
Uruchomi  2 kompletne cykle przesuwania rolety w Gór   -
i w Dó  do górnego i dolnego po o enia granicznego, w 
celu w czenia po o enia komfortowego.

HI
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5.1.3 Zmiana po o enia komfortowego
1) Ustawi  rolet  w nowym, wybranym po o eniu komfor-

towym   (my), wciskaj c przycisk Góra lub Dó  na nadaj-
niku RTS.
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 2) 
momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z 
powrotem:

Nowe po o enie komfortowe jest zapisane w  
pami ci.

5.1.4 Wykasowanie po o enia komfortowego
1) Wcisn  przycisk STOP/my: 

Roleta zaczyna si  przesuwa  i zatrzymuje si  w  
po o eniu komfortowym (my).

Wcisn  ponownie przycisk STOP/my, przytrzymuj c go 2) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem:

Po o enie komfortowe zostaje wykasowane. 

5.2 Dodanie / Wykasowanie nadajników RTS 
i RT

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  d u ej przycisk PROG nadajnika RTS (K) wpisa-
nego do pami ci, przytrzymuj c do momentu a  roleta 
wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem:

 Nap d jest w trybie programowania. 

Wcisn  krótko przycisk PROG nadajnika RTS (L), który 2) 
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.

5.2.2 Nadajnik Inis RT / Inis RTS
 - Wzi  nadajnik RTS (K) zapisany w pami ci nap du.

Wcisn  d u ej przycisk PROG nadajnika RTS (K) wpisa-1) 
nego do pami ci, przytrzymuj c do momentu a  roleta 
wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem:

Nap d jest w trybie programowania. 

Ustanowi  po czenie mi dzy przyciskiem PROG a 2) 
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 wykaso- 
wany z pami ci nap du.

1 2

my

lub

1 2

my

1 2

KK LL

PROG.

K
PROG.
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Wykasowanie

1 2

KK L
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K
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L

Dodanie

1 2
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PROG.

K

Dodanie

M
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5.3 Dodanie / Wykasowanie czujników RTS
W czy  po o enie komfortowe, patrz punkt "W czenie  -
po o enia komfortowego". Dzi ki temu, mo liwe b dzie 
prawid owe wykorzystanie czujnika.
Wzi  nadajnik RTS (K) zapisany w pami ci nap du. -

1) Wcisn  d u ej przycisk PROG nadajnika RTS (K) wpisa-
nego 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.

5.4 Zmiana po o e  granicznych
Ustawienie po o e  granicznych zale y od typu stosowa-
nych wieszaków i rygli oraz od obecno ci ograniczników na 
ko cowej lameli.

5.4.1 Z ryglami i ogranicznikami na ko cowej lameli
W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w rygle oraz 
ograniczniki na ko cowej lameli, po o enia graniczne s  
ustawiane automatycznie.

5.4.2 Z ryglami i bez ograniczników na ko cowej 
lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w rygle i nie 
posiada ograniczników na ko cowej lameli, mo liwa jest 
zmiana górnego po o enia granicznego.
Ustawienie górnego po o enia granicznego
1) Podnie  rolet  do wybranego, górnego po o enia 

granicznego.
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c 2) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.
Wyregulowa  górne po o enie rolety przy pomocy przy-3) 
cisków Góra lub Dó .
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 4) 
momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z 
powrotem:  

Nowe, górne po o enie graniczne jest zapisane w  
pami ci.

5.4.3 Z elastycznymi wieszakami i ogranicznikami na 
ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w elastyczne 
wieszaki oraz ograniczniki na ko cowej lameli, górne 
po o enie kra cowe zostaje ustawione automatycznie, 
natomiast dolne po o enie graniczne mo na zmieni .
Ustawienie dolnego po o enia granicznego

Opu ci  rolet  do wybranego, dolnego po o enia 1) 
granicznego.
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c 2) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.
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Wyregulowa  dolne po o enie rolety przy pomocy przy-3) 
cisków Góra lub Dó .
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 4) 
momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z 
powrotem: 

Nowe, dolne po o enie graniczne jest zapisane w  
pami ci.

5.4.4 Z elastycznymi wieszakami i bez ograniczników 
na ko cowej lameli

W przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w elastyc-
zne wieszaki i nie posiada ograniczników na ko cowej 
lameli, mo liwa jest zmiana dolnego i górnego po o enia 
granicznego.
Ustawienie górnego po o enia granicznego
1) Podnie  rolet  do wybranego, górnego po o enia 

granicznego.
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c 2) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.
Wyregulowa  górne po o enie rolety przy pomocy przy-3) 
cisków Góra lub Dó .
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 4) 
momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z 
powrotem:

Nowe, górne po o enie graniczne jest zapisane w  
pami ci.

Ustawienie dolnego po o enia granicznego
1) Opu ci  rolet  do wybranego, dolnego po o enia 

granicznego.
Wcisn  jednocze nie przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c 2) 
do momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i 
z powrotem.
Wyregulowa  dolne po o enie rolety przy pomocy przy-3) 
cisków Góra lub Dó .
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 4) 
momentu a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z 
powrotem:

Nowe, dolne po o enie graniczne jest zapisane w  
pami ci.

5.5 Zmiana kierunku obrotu
Uwaga! Wszelkie modyfikacje instalacji (demonta  wies-
zaków lub rygli, wysuni cie nap du z rury nawojowej, 
itd.) wi  si  z konieczno ci  przywrócenia pocz tkowej 
konfiguracji nap du i ponownego wykonania kompletnego 
monta u nap du na podstawie wskazówek znajduj cych 
si  w rozdziale "Monta ".
Kierunek obrotu mo na zmieni  w ka dej chwili:
1) Ustawi  rolet  w jakimkolwiek poo eniu: roleta nie powinna 

znajdowa  si  w górnym lub dolnym poo eniu granicznym.
Wcisn  przyciski Góra i Dó , przytrzymuj c do momentu 2) 
a  roleta wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem.
Wcisn  przycisk STOP/my, przytrzymuj c go do 3) 
momentu a  roleta wykona po raz drugi ruch w jednym 
kierunku i z powrotem:

Kierunek obrotu zostaje zmieniony. 

Wcisn  przycisk Podnoszenia w celu sprawdzenia 4) 
nowego kierunku obrotu.
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6. U ytkowanie i tryb dzia ania
6.1 Standardowy tryb dzia ania nap du Oximo RTS

6.1.1 W czenie po o enia komfortowego
Uruchomi  2 kompletne cykle przesuwania rolety w Gór   -
i w Dó , do górnego i dolnego po o enia granicznego, w 
celu w czenia po o enia komfortowego. 

6.1.2 Korzystanie z po o enia komfortowego 
Wcisn  krótko przycisk STOP/my: -

Roleta zaczyna si  przesuwa  i zatrzymuje si  w  
po o eniu komfortowym (my).

6.1.3 Korzystanie z funkcji STOP
Roleta jest w trakcie przesuwania si

Wcisn  przycisk STOP/my: -

Roleta zatrzymuje si  automatycznie. 

6.1.4 Wykrywanie przeszkód 
Funkcja automatycznego wykrywania przeszkód dzia a tylko 
w przypadku, gdy roleta jest wyposa ona w rygle. Funkcja 
automatycznego wykrywania przeszkód zapewnia ochron  
p aszcza rolety i umo liwia usuni cie przeszkód:
 - Je eli p aszcz rolety napotka przeszkod  podczas prze-

suwania si  rolety w dó :
Roleta zatrzymuje si  automatycznie, 
albo zatrzymuje si  i automatycznie przesuwa si   
do góry.

 - Je eli p aszcz rolety napotka przeszkod  podczas prze-
suwania 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:

Je eli nap d wykryje opór, nie w cza si , aby zapewni   -
ochron  p aszcza rolety: 

Roleta pozostaje w pocz tkowym po o eniu. 

6.2  Dzia anie z czujnikiem Sunis RTS
Je eli nap d jest po czony z czujnikiem Sunis RTS, zosta a 
w czona funkcja S o ce oraz po o enie komfortowe, roleta 
przesuwa si  zgodnie z informacjami przekazywanymi 
przez czujnik Sunis RTS, chyba e znajduje si  w dolnym 
po o eniu granicznym. W takim przypadku roleta nie b dzie 
si  przesuwa  i pozostanie ustawiona w dolnym po o eniu 
granicznym.

6.2.1 Pojawienie si  s o ca
Gdy stopie  nas onecznienia osi gnie warto  progow   -
ustawion  w czujniku Sunis RTS i b dzie trwa  co najm-
niej dwie minuty, roleta przesunie si , aby ustawi  si  we 
wst pnie zaprogramowanym po o eniu komfortowym (my) 
(chyba e znajduje si  w dolnym po o eniu granicznym).

Uwaga: je eli roleta znajduje si  w dolnym po o eniu grani-
cznym, nie przesunie si , nawet w przypadku osi gni cia 
ustawionej warto ci progowej nas onecznienia.

6.2.2 Znikni cie s o ca
 - Gdy stopie  nas onecznienia jest ni szy od ustawionej 

warto ci progowej czujnika Sunis RTS, roleta podnosi 
si  do górnego po o enia granicznego po up ywie 15 do 
30 minut (chyba e znajduje si  w dolnym po o eniu 
granicznym).
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7. Problemy z Oximo RTS?
7.1 Pytania i odpowiedzi

Usterki Mo liwe przyczyny Rozwi zania

Roleta nie dzia a. 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.

Bateria nadajnika jest s aba. Sprawdzi , czy bateria jest s aba 
i w razie potrzeby wymieni  j .

Nadajnik nie jest kompatybilny. Sprawdzi  kompatybilno  
i w razie potrzeby wymieni  
nadajnik.

Zastosowany nadajnik nie jest 
wpisany do pami ci nap du.

U y  nadajnika ju  wpisanego 
do pami ci lub wpisa  dany 
nadajnik.

Wyst puj  zak ócenia 
cz stotliwo ci radiowej.

Wy czy  znajduj ce si  w 
pobli u urz dzenia radiowe.

Roleta zatrzymuje si  zbyt 
wcze nie.

Adapter jest nieprawid owo 
zamontowany.

Przymocowa  adapter w sposób 
prawid owy.

Po o enia graniczne s  
nieprawid owo ustawione.

Ponownie ustawi  po o enia 
graniczne.

Nap d zosta  przymocowany z 
niew a ciwej strony rolety.

Sposób monta u nap du nie 
jest zgodny z wymogami.

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 ".

Konieczne jest zmodyfiko-
wanie sposobu mocowania 
p aszcza rolety na rurze 
nawojowej.

Elastyczne wieszaki lub rygle s  
nieprawid owo przymocowane.

Zmodyfikowa  sposób monta u 
(po o enie wieszaków lub 
rygli), przywróci  pocz tkow  
konfiguracj  nap du i ponownie 
wykona  jego kompletny monta  
na podstawie wskazówek 
znajduj cych si  w rozdziale 
"Monta ".

7.2 Przywrócenie pocz tkowej konfiguracji
Wyzerowanie ustawie  powoduje wykasowanie wszys-
tkich nadajników, czujników oraz zapisanych po o e  
komfortowych. 
Uwaga! Zasilanie mo na dwukrotnie wy czy  tylko w przy-
padku nap du, którego parametry musz  by  wyzerowane!
Uwaga! Nie u ywa  nadajnika typu Inis RT / Inis RTS do 
wyzerowania ustawie !
 - Ustawi  rolet  w po owie wysoko ci.

Wy czy  zasilanie sieciowe na 2 s.1) 
W czy  zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.2) 
Wy czy  zasilanie sieciowe na 2 s.3) 
Ponownie w czy  zasilanie sieciowe:4) 

Roleta przesuwa si  przez kilka sekund. 

Uwaga: je eli roleta znajduje si  w górnym lub dolnym 
po o eniu, wykona krótki ruch w jednym kierunku i z 
powrotem.
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5) Wcisn  przycisk PROG nadajnika RTS (K):
Roleta wykonuje ruch w jednym kierunku i z powro- 
tem po raz pierwszy, a chwil  pó niej - po raz 
drugi.
Wszystkie nadajniki RTS, czujniki RTS i po o enie  
komfortowe (my) zostaj  wykasowane.

Zastosowa  procedury opisane w rozdziale  -
"Uruchomienie", aby doda  nadajniki RTS, czujniki RTS i 
po o enia komfortowe.

7.3 Wymiana nadajnika RTS w przypadku 
jego zagubienia lub uszkodzenia

Wyzerowanie ustawie  powoduje wykasowanie wszystkich 
nadajników, natomiast czujniki oraz po o enie komfortowe 
zostaj  zachowane.
Uwaga! Zasilanie mo na dwukrotnie wy czy  tylko w przy-
padku nap du, którego parametry musz  by  wyzerowane.

Ustawi  rolet  w po owie wysoko ci.  -

1) Wy czy  zasilanie sieciowe na 2 s.
W czy  zasilanie sieciowe na 5 do 15 s.2) 
Wy czy  zasilanie sieciowe na 2 s.3) 
Ponownie w czy  zasilanie sieciowe:4) 

Roleta przesuwa si  przez kilka sekund. 

Uwaga: je eli roleta znajduje si  w górnym lub dolnym 
po o eniu, wykona krótki ruch w jednym kierunku i z 
powrotem.

Wcisn  przycisk PROG nowego nadajnika RTS (L), 5) 
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.

8. Dane techniczne
Oximo RTS 

230 V - 50 Hz
Oximo RTS 

120 V - 60 Hz

Cz stotliwo  radiowa 433,42 MHz 433,42 MHz

Zasilanie 230V/50 Hz ~ 120V/60 Hz ~

Temperatura pracy od - 20°C do + 70°C od - 4°F do + 158°F

Stopie  ochrony IP 44 IP 44

Maksymalna liczba 
przyporz dkowanych nadajników 12 12

Maksymalna liczba 
przyporz dkowanych czujników 3 3
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Somfy Worldwide

Argentina: 
Somfy Argentina 

Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia: 
Somfy PTY LTD 

Tel: +61 (2) 8845 7200 

Austria:  
Somfy GesmbH 

Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium:  
Somfy Belux 

Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil:  
Somfy Brasil Ltda 

Tel: +55 11 3695 3585

Canada:  
Somfy ULC 

Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:  
Somfy China Co. Ltd 

Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :  
Somfy Predstavni tvo 

Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :  
Somfy Middle East 
Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic:  
Somfy, spol. s.r.o. 

Tel: (+420) 296 372 486-7

Denmark: 
Somfy Nordic Danmark 

Tel: +45 65 32 57 93

Export:  
Somfy Export 
Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 

Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland:  
Somfy Nordic AB Finland 

Tel: +358 (0)9 57 130 230 

Fax: +358 (0)9 57 130 231

France :  
Somfy France 

Tel. : +33 (0) 820 374 374

Germany: 
Somfy GmbH 

Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece: 
SOMFY HELLAS S.A. 
Tel: +30 210 6146768

Hong Kong: 
Somfy Co. Ltd 

Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary : 
Somfy Kft 
Tel: +36 1814 5120

India: 
Somfy India PVT Ltd 

Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia: 
Somfy Jakarta 

Tel: +(62) 21 719 3620

Iran: 
Somfy Iran 

Tel: +98-217-7951036

Israel: 
Sisa Home Automation Ltd 

Tel: +972 (0) 3 952 55 54

Italy:  
Somfy Italia s.r.l 
Tel: +39-024847181

Japan:  
SOMFY KK 

Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan:  
Somfy Jordan 

Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: 
Somfy Saoudi 
Riyadh : 
Tel: +966 1 47 23 020 

Tel: +966 1 47 23 203 

Jeddah : 
Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait:  
Somfy Kuwait 
Tel: +965 4348906

Lebanon: 
Somfy Lebanon 

Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia: 
Somfy Malaisia 

Tel:+60 (0) 3 228 74743

Mexico: 
Somfy Mexico SA de CV  
Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco: 
Somfy Maroc 

Tel: +212-22443500

Netherlands: 
Somfy BV 

Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway: 
Somfy Nordic Norge 

Tel: +47 41 57 66 39

Poland: 
Somfy SP Z.O.O. 
Tel:  +48 (22) 50 95 300

Portugal: 
Somfy Portugal 
Tel.  +351 229 396 840

Romania: 
Somfy SRL 

Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia: 
Somfy LLC.  

Tel: +7 495 781 47 72

Serbia: 
SOMFY Predstavni tvo 

Tel: 00381 (0)25 841 510

Singapore: 
Somfy PTE Ltd 

Tel: +65 (0) 6383 3855

Slovak republic: 
Somfy, spol. s r.o. 

Tel: +421 337 718 638 

Tel: +421 905 455 259

South Korea: 
Somfy JOO 

Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain: 
Somfy Espana SA 

Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden: 
Somfy Nordic AB 

Tel: +46 (0)40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G. -  
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria 

Tel: +963-9-55580700

Taïwan: 
Somfy Development and 
Taiwan Branch 

Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand: 
Bangkok Regional Office 

Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia: 
Somfy Tunisia 

Tel: +216-98303603

Turkey: 
Somfy TurkeyMah.,  
Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates: 
Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone 

Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom:  
Somfy Limited 

Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States: 
Somfy Systems 

Tel: +1 (0) 609 395 1300www.ga
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