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Przygotowanie wałka z napędem

[1] [2]
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Programowanie

[1]

[2]

AA OKREŚLENIE STANU USTAWIEŃ
 ROLETY

[1].  Podłączyć napęd do źródła 
zasilania i załączyć je tylko dla 
jednego napędu. 
Jeżeli roleta wykona krótki ruch, 
będzie to oznaczało, że położenia 
krańcowe są ustalone, a pilot 
lokalny nie jest zaprogramowany. 
Zob. str. 4, punkt B.

[2].  Jeżeli roleta nie wykona żadnego 
ruchu, nacisnąć przycisk „Góra”. 
Jeżeli roleta zostanie całkowicie 
zwinięta, będzie to oznaczało, że 
położenia krańcowe są ustalone  
i pilot lokalny jest zaprogramowany. 
Przystąpić do regulacji kolejnej 
rolety.  
Jeżeli roleta nie wykona żadnego 
ruchu, będzie to oznaczało, że 
położenia krańcowe nie są ustalone  
i nie został zaprogramowany pilot 
lokalny. Zob. str. 6.

B ZAPAMIĘTANIE PILOTA ZDALNEGO
  STEROWANIA

[1].  Aby zaprogramować pilota, należy 
jednocześnie nacisnąć znajdujące 
się na nim przyciski „Góra” i „Dół”:  
roleta wykona krótki ruch.

[2].  Następnie należy nacisnąć przycisk 
„PROG” na pilocie: roleta wykona 
krótki ruch, a pilot zostanie 
zapamiętany.

[1] [2]
B
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C OKREŚLENIE TYPU ROLETY

[1].  Sztywne wieszaki i 
ograniczniki: zob. punkt D, 
automatyczna regulacja 
górnego i dolnego położenia 
krańcowego.

[2].  Elastyczne wieszaki i brak 
ograniczników: zob. punkt E, 
ręczna regulacja górnego  
i dolnego położenia 
krańcowego.

[3].  Elastyczne wieszaki  
i ograniczniki: zob. punkt F, 
automatyczna regulacja 
górnego położenia 
krańcowego, ręczna regulacja 
dolnego położenia 
krańcowego.

[4].  Sztywne wieszaki i brak 
ograniczników: zob. punkt G, 
ręczna regulacja górnego 
położenia krańcowego, 
automatyczna regulacja 
dolnego położenia 
krańcowego. 

D  AUTOMATYCZNA REGULACJA
 GÓRNEGO I DOLNEGO
 POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO
[1].  Jednocześnie nacisnąć 

przyciski „Góra” i „Dół”:  
roleta wykona krótki ruch.

[2].  Sprawdzić kierunek obrotu. 
Jeżeli jest prawidłowy, 
przejść do punktu [4]. Jeżeli 
nie  
jest prawidłowy, przejść do  
punktu [3].

[3].  Jeżeli kierunek obrotu nie jest 
prawidłowy, należy nacisnąć  
i przytrzymać przycisk „my” 
do momentu, w którym roleta 
wykona krótki ruch (2 s).

[4].  Jednocześnie nacisnąć 
przyciski „Góra” i „Dół”:  
roleta wykona krótki ruch.

[5].  Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „my” do momentu, 
w którym roleta wykona krótki 
ruch (2 s).

[6].  Nacisnąć przycisk „PROG” 
na pilocie Situo:  roleta 
wykona krótki ruch, a pilot 
zostanie zapamiętany.

Roleta odpowiada pełnym 
ruchem na krótki sygnał z pilota: 
naciśnięcie przycisku „Góra” lub 
„Dół” doprowadzi do całkowitego 
zwinięcia lub rozwinięcia rolety.

D

C

[2]
[4]

[3]

[1]

[4]

[5]

[6]

  
[1] D

6
[2] E

8  

[3] F
10

 

[4] G
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EE  RĘCZNA REGULACJA
 GÓRNEGO I DOLNEGO
 POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO

[1].  Jednocześnie nacisnąć 
przyciski „Góra” i „Dół”: roleta 
wykona krótki ruch.

[2].  Sprawdzić kierunek obrotu. 
Jeżeli jest prawidłowy, przejść 
do punktu [4]. Jeżeli nie jest 
prawidłowy, przejść do punktu 
[3].

[3].  Jeżeli kierunek obrotu nie jest 
prawidłowy, należy nacisnąć  
i przytrzymać przycisk „my”  
do momentu, w którym roleta 
wykona krótki ruch (2 s).

[4].  Przy pomocy znajdujących się 
na pilocie przycisków „Góra”  
i „Dół” ustawić roletę w dolnym 
położeniu krańcowym.

[5].  Jednocześnie nacisnąć 
przyciski „my” i „Góra” na 
pilocie, roleta podniesie się i 
zostanie ustalone dolne 
położenie krańcowe.

[6].  Nacisnąć przycisk „my”, aby 
zatrzymać roletę.

[7].  Przy pomocy znajdujących się 
na pilocie przycisków „Góra”  
i „Dół” ustawić roletę w górnym 
położeniu krańcowym.

[8].  Jednocześnie nacisnąć 
przyciski „my” i „Dół” na 
pilocie, roleta opuści się  
i ustalone zostanie górne 
położenie krańcowe.

[9].  Nacisnąć przycisk „my”, aby 
zatrzymać roletę.

[10].  Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „my” do momentu,  
w którym roleta wykona krótki 
ruch (2 s):  Położenia 
krańcowe zostały 
zapamiętane.

[11].  Nacisnąć przycisk „PROG” 
na pilocie Situo:  roleta 
wykona krótki ruch, a pilot 
zostanie zapamiętany.

[4]

[5] [6]

[1]

[2]
[4]

[3]

[7]

[8] [9]
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[1]

[2]
[4]

[4]

[3]

[4]

FF  RĘCZNA REGULACJA
 DOLNEGO POŁOŻENIA
 KRAŃCOWEGO,
 AUTOMATYCZNA
 REGULACJA GÓRNEGO
 POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO
[1].   Jednocześnie nacisnąć 

przyciski „Góra” i „Dół”:   
roleta wykona krótki ruch.

[2].  Sprawdzić kierunek obrotu. 
Jeżeli jest prawidłowy, przejść 
do punktu [4]. Jeżeli nie jest 
prawidłowy, przejść do  
punktu [3].

[3].  Jeżeli kierunek obrotu nie 
jest prawidłowy, należy 
nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „my” do momentu, 
w którym roleta wykona krótki 
ruch (2 s).

[4].  Przy pomocy znajdujących 
się na pilocie przycisków 
„Góra” i „Dół” ustawić roletę  
w dolnym położeniu 
krańcowym.

[5].  Jednocześnie nacisnąć 
przyciski „my” i „Góra” na 
pilocie, roleta podniesie się  
i zostanie ustalone dolne 
położenie krańcowe.

[6].  Nacisnąć przycisk „my”,  
aby zatrzymać roletę.

[7].  Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „my” do momentu, 
w którym roleta wykona krótki 
ruch (2 s). Położenie 
krańcowe zostało 
zapamiętane.

[8].  Nacisnąć przycisk „PROG” 
na pilocie Situo:  roleta 
wykona krótki ruch, a pilot 
zostanie zapamiętany.

Roleta odpowiada pełnym 
ruchem na krótki sygnał z pilota: 
naciśnięcie przycisku „Góra” lub 
„Dół” doprowadzi do całkowitego 
zwinięcia lub rozwinięcia rolety.

[5] [6]

[7]
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[1]

[2]
[4]

[4]

[3]

[4]

GG  RĘCZNA REGULACJA
  GÓRNEGO POŁOŻENIA
  KRAŃCOWEGO, 
  AUTOMATYCZNA
  REGULACJA DOLNEGO
  POŁOŻENIA KRANCOWEGO
[1].  Jednocześnie nacisnąć 

przyciski „Góra” i „Dół”:  
roleta wykona krótki ruch.

[2].  Sprawdzić kierunek obrotu. 
Jeżeli jest prawidłowy, przejść 
do punktu [4]. Jeżeli nie jest 
prawidłowy, przejść do punktu 
[3].

[3].  Jeżeli kierunek obrotu nie jest 
prawidłowy, należy nacisnąć  
i przytrzymać przycisk „my” 
do momentu, w którym roleta 
wykona krótki ruch (2 s).

[4].  Przy pomocy znajdujących 
się na pilocie przycisków 
„Góra” i „Dół” ustawić roletę  
w górnym położeniu 
krańcowym.

[6].  Jednocześnie nacisnąć 
przyciski „my” i „Dół” na 
pilocie, roleta opuści się  
i ustalone zostanie górne 
położenie krańcowe.

[7].  Nacisnąć przycisk „my”, aby 
zatrzymać roletę.

[8].  Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „my” do momentu,  
w którym roleta wykona krótki 
ruch (2 s):  Położenie 
krańcowe zostało 
zapamiętane.

[9].  Nacisnąć przycisk „PROG” 
na pilocie Situo: roleta 
wykona krótki ruch, a pilot 
zostanie zapamiętany.

Roleta odpowiada pełnym 
ruchem na krótki sygnał z pilota: 
naciśnięcie przycisku „Góra” lub 
„Dół” doprowadzi do całkowitego 
zwinięcia lub rozwinięcia rolety.

[5] [6]

[7]

[8]www.ga
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[1]

[2]

[3]

[4]

HH  ZMIANA RĘCZNIE
 USTAWIONYCH POŁOŻEŃ
 KRAŃCOWYCH
[1].  Przejść do położenia 

krańcowego, które ma zostać 
zmienione.

[2].  Nacisnąć jednocześnie  
i przytrzymać przyciski 
„Góra” i „Dół” do momentu,  
w którym roleta wykona 
krótki ruch (5 s).

[3].  Przy pomocy znajdujących 
się na pilocie przycisków 
„Góra” i „Dół” ustawić roletę 
w górnym położeniu 
krańcowym.

[4].  Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk „my” do momentu, 
w którym roleta wykona 
krótki ruch (2 s).

Uwaga:  automatycznie ustawione 
położenia krańcowe 
zmieniają się samoczynnie 
co 56 cykli bądź w wyniku 
przerwy w dostawie energii 
elektrycznej.

[1]

[2] [3]

II  ZMIANA ZAPROGRAMOWANEGO
   KIERUNKU OBROTU NAPĘDU
[1].  Ustawić roletę w dowolnym 

położeniu, różnym od położeń 
krańcowych.

[2].  Nacisnąć jednocześnie  
i przytrzymać przyciski „Góra”  
i „Dół” do momentu, w którym 
roleta wykona krótki ruch  
(5 s).

[3].  W ciągu 5 sekund nacisnąć  
i przytrzymać przycisk „my” 
do momentu, w którym roleta 
wykona krótki ruch (2 s).

Kierunek obrotu został zmieniony.
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J  DODANIE LUB USUNIĘCIE
 PILOTA SITUO IO
[1].  Nacisnąć i przytrzymać przycisk 

„PROG” na obecnym pilocie do 
momentu, w którym roleta 
wykona krótki ruch (2 s).

[2].  Nacisnąć przycisk „PROG”  
na pilocie, który ma zostać 
dodany bądź usunięty: roleta 
wykona krótki ruch. Pilot został 
zapamiętany bądź usunięty.

K  PROGRAMOWANIE
 STEROWANIA OGÓLNEGO
Informacje na ten temat znaleźć 
można w instrukcji obsługi modeli 
Telis 1 io, Impresario io,  
Composio io, Keytis io.

Obsługa pilotów

L  KORZYSTANIE Z FUNKCJI
     POZYCJI KOMFORTOWEJ („MY”)
[1].  Naciśnięcie przycisku „my” po 

zatrzymaniu rolety sprawi, że roleta 
ustawi się w pozycji komfortowej.

[2].  Naciśnięcie przycisku „my” w czasie 
ruchu rolety spowoduje jej 
zatrzymanie.

M  ZAPISANIE LUB ZMIANA
 USTAWIENIA „MY”
[1].  Ustawić Przemieścić roletę wdo 

nowej pozycji komfortowej.
[2].  Nacisnąć i przytrzymać przycisk 

„my” do momentu, w którym roleta 
wykona krótki ruch (5 s).

N  USUWANIE USTAWIENIA „MY” 
[1].  Ustawić roletę w pozycji komfortowej.
[2].  Nacisnąć i przytrzymać przycisk „my” 

do momentu, w którym roleta wykona 
krótki ruch (5 s).

[1]

[2]

[1] [2]

J

K

[1] [2]
L

[1] [2]
M

[1] [2]
N
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O  POJAWIENIE SIĘ
   PRZESZKODY PODCZAS
   UŻYTKOWANIA ROLETY 
[1].  Jeżeli przeszkoda pojawi się  

w trakcie podnoszenia, roleta 
zatrzyma się, a jej dalszy ruch  
w górę będzie niemożliwy.  
Aby umożliwić ponowne 
podniesienie rolety, należy najpierw 
nacisnąć przycisk opuszczenia.

[2].  Jeżeli przeszkoda pojawi się  
w trakcie opuszczania, roleta 
zatrzyma się, a następnie zacznie 
się podnosić.

Uwaga:  Jeżeli przeszkoda zostanie 
wykryta w pobliżu dolnego 
punktu zatrzymania, nastąpi 
jedynie zatrzymanie ruchu 
pancerza rolety.

P  ZEROWANIE PAMIĘCI
 NAPĘDU
[1].  Wyłączyć, a następnie włączyć 

napęd, uwzględniając przy 
każdej z czynności czas podany 
w instrukcji. 
Po włączeniu napędu roleta 
powinna wykonać długi ruch  
(5 s).

[2].  Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
„PROG” do momentu, w 
którym roleta wykona  
2 krótkie ruchy (7 s).

Q ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

  Napęd nie pracuje:
  Sprawdzić: 

- okablowanie napędu; 
- temperaturę napędu 
(odczekać, aż napęd ostygnie); 
- zgodność okablowania (kable 
trzyżyłowe); 
- baterię pilota; 
- kompatybilność pilota; 
- czy pilot został prawidłowo 
zapamiętany przez napęd; 
- czy nie dochodzi do zakłóceń 
fal radiowych.

  Zbyt szybko dochodzi do 
zatrzymania rolety:

  Sprawdzić: 
- czy zabierak jest prawidłowo 
zamontowany na wałku 
napędowym i w rurze 
nawojowej (zob. str. 2); 
- czy położenia krańcowe 
napędu zostały prawidłowo 
ustawione (zob. str. 7).

[1]

[2]

O

Somfy oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz 
innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest 
dostępna na stronie www.somfy.com/ce. Ilustracje nie są prawnie wiążące. 

[1]

[2]
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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 
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 1300
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