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Telis 1 RTS / Telis 4 RTS – Håndsender

Telis 1 & 4 RTS (1 eller 4 kanal-sendere) er håndradiosendere for alle Somfys RTSradiomottakere. Senderen har et rullende, automatisk kodesystem med 16 millioner
forskjellige koder. Minnekapasiteten til Somfy RTS-mottakerne er maks. 12 forskjellige
sendere. Forsøker man å programmere inn sender nummer 13, vil mottakeren automatisk hoppe ut av programmeringsmodus. Samme sender kan programmeres inn i
et ubegrenset antall mottakere/motorer.

1 Tekniske data:
• Radiofrekvens:
• Rekkevidde:
• Kapslingsklasse:
• Omgivelsetemperatur:
• Batteri:
• Batteriets levetid:
• Mål: BxHxD

Opp
Stopp
Ned

433,42 MHz
ca 300 m ved fritt felt, eller ca
20 m gjennom to betongvegger
IP 30
+5°C til +40°C
3 VDC, type 2430 Litium
ca. 3 år
45x120x17 mm

Indikeringslampe

R
R

Kanalvelger

Programmeringsknapp

Hermed forsikrer SOMFY at produktet oppfyller de krav som blir stilt i EU-direktiv 1999/5/EC.
Forsikring om overensstemmelse er tilgjenglig på www.somfy.com eller fra Somfy AB.

2 Programmering:

A Telis 4 RTS

Valg av kanal

Når den 5. kanalen er valgt, lyser
alle 5 indikeringslampene.

Telis 4 er en 5-kanals sender.
Utgangsposisjonen er alltid
kanal 1.
Velges det en annen kanal er
denne aktiv i 30 sekunder.
Et kort trykk på kanalvelgeren
viser aktiv kanal. Ytterligere
trykk skifter til neste kanal, osv.

B

Kanalen kan brukes til f.eks.
gruppekjøring i et anlegg der
flere mottakere/motorer er programmert inn individuellt på
kanal 1 til 4.
Kanalen kan også brukes til
styring av en 5. mottaker/motor

Samkjøringskanalen må programmeres inn i de mottakere/motorer den
skal styre, som om den var en ny sender ifølge punkt C under.
For å styre en motor med både kanal
1 og samkjøringskanalen:
1) Programmer først inn f.eks. kanal 1
2) Programmer deretter inn samkjøringskanalen

Programmere den første senderen i et nytt anlegg
MERK! For fullstendig informasjon om programmering, se installasjonsguiden til den enkelte mottaker/motor.

Alt.1: Altus RTS eller Orea RTS
Trykk kort inn
programmeringsknappen på senderen.

Alt.2: LT RTS
MERK! Ingen sol- og
vindfunksjon

Ved Telis 4,
velg først kanal

Solbeskyttelsen beveger seg
kort opp og ned, noe som
bekrefter at senderen er
programmert inn i motoren.

Trykk kort inn
programmeringsknappen på senderen.

– BEEP – BEEP – BEEP – BEEP –
– BEEP – BEEP – BEEP – BEEP –
Ved Telis 4,
velg først kanal

Motoren gir ifra seg 8 korte
”beep” noe som bekrefter at
senderen er blitt programmert inn i motoren.

Alt.3: Soliris Receiver RTS
Trykk ca. 2 sekunder på programmeringsknappen i mottakeren til indikeringslampen
begynner å lyse.
Dette betyr at mottakeren er
klar (i ett minutt) til å ta imot
senderens adresse.

Trykk kort inn
programmeringsknappen
på senderen.

Ved Telis 4,
velg først kanal

Indikeringslampen i mottakeren begynner å blinke, noe som viser at senderen
er lagt inn i minnet, og at mottakeren er
programmert.
Mottakeren forlater programmeringsmodus automatisk.

C Legge til flere sendere/kanaler
Sett mottakeren/motoren
i programmeringsmodus
Trykk ca 3 sekunder
på programmeringsknappen til en
sender som allerede
er programmert
inn.

Ved Telis 4,
velg først kanal

3 sekunder

Programmer inn den nye senderen

• Altus/Orea RTS: Solbeskyttelsen beveger seg
kort opp og ned
• LT RTS: Motoren gir ifra
seg 3 ”beep”
• Soliris Receiver RTS:
Indikeringslampen lyser

Trykk kort på
Ved Telis 4,
velg først kanal
programmeringsknappen til den nye
senderen. Senderen er
nå programmert inn.

• Altus/Orea RTS: Solbeskyttelsen beveger seg kort
opp og ned
• LT RTS: Motoren gir ifra
seg 8 korte ”beep”
• Soliris Receiver RTS:
Indikeringslampen blinker

D Slette en sender/kanal
Sett mottakeren/motoren
i programmeringsmodus
Trykk ca 3 sekunder
på programmeringsknappen til en
sender som allerede
er programmert inn
(ikke samme sender/
kanal som skal slettes).

MERK!
Ikke samme
sender/kanal
som skal slettes

3 sekunder
Ved Telis 4,
velg først kanal

Programmer inn den nye senderen
• Altus/Orea RTS:
Solbeskyttelsen beveger
seg kort opp og ned
• LT RTS: Motoren gir
ifra seg 3 ”beep”
• Soliris Receiver RTS:
Indikeringslampen lyser

Ved Telis 4,
Trykk kort på
velg først kanal
programmeringsknappen til den giveren som allerede er
programmert inn.
Senderen/kanal eller
giveren er nå slettet.

• Altus/Orea RTS: Solbeskyttelsen beveger seg
kort opp og ned
• LT RTS: Motoren gir ifra
seg 8 korte ”beep”
• Soliris Receiver RTS:
Indikeringslampen blinker

3 Bruk:
Ved Telis 4:
Velg kanal
med kanalvelgeren

Trykk kort på
senderens OPPeller NEDknapp for å
manøvrere solbeskyttelsen.

eller

eller

Solbeskyttelsen går helt OPP og NED.
Solbeskyttelsen kan når som helst stoppes
med et trykk på STOPP-knappen.

4 Batteri:
Batteriets levetid
Senderne har et 3V litiumbatteri (av typen 2430) som har omtrent 3 års levetid ved 4 ordregivninger per dag. Når batteriet er helt utladet, vil ikke den gitte ordren bli utført, og indikeringslampen tennes ikke ved tastetrykk.
Bytte av batteri
• Løsne skruen og fjern lokket på baksiden av senderen.
• Trykk ved hjelp av et skrujern, slik at batteriet glir
ut av holderen.
• Trykk inn det nye batteriet.
MERK! Statisk elektrisitet kan skade elektronikken!
• Kast ikke utbrukte batterier i naturen. Legg dem i spesielle gjenvinningsbeholdere for slik bruk!

Med reservasjon for tekniske endringer. Somfy AB 05/01.
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