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Somfy RTS: De fabrieksinstellingen terugzetten

Haal van alle overige Somfy RTS producten de spanning van de motor.

Stap 1

Zorg dat de motor welke u wil resetten aangesloten is op het stopcontact. Tip: lees “stap 3” tot “stap 5” eerst door voordat er aan u begint.

Stap 2

Haal de stekker 2 seconden uit het stopcontact.

Stap 3

Plaats voor 10 seconden de stekker weer terug in het stopcontact.

Stap 4

1

Haal de stekker 2 seconden uit het stopcontact en plaats de stekker weer terug in het stopcontact.

Stap 5

Druk nu aan de achterzijde van de afstandsbediening op de “programmeer” knop. 
Blijf de knop ingedrukt houden tot het product 2 keer op en neer gaat. Dit kan 5 tot 
10 seconden duren. (Tip: gebruik een paperclip of de achterkant van een naald) 

Stap 6

De motor is nu weer naar de fabrieksinstellingen teruggezet.  

Stap 7

Somfy RTS programmeren

Druk de pijltjestoetsen “omhoog” en “omlaag” tegelijk in waarna het product kort 
op en neer zal bewegen.  

Stap 1

Controleer de draai richting met de pijltjestoetsen “omhoog” en “omlaag” 

Stap 2
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Somfy RTS programmeren

Mocht de draairichting verkeerd zijn dan kunt u dit aanpassen door de “MY” knop 
ingedrukt te houden totdat het product kort op en neer is gegaan. De draairichting 
is nu aangepast.  Tip: leest stap 4 t/m 7 eerst door voordat u hier aan begint.

Stap 3

2

Druk de “MY” knop en de pijltjestoets “omlaag” tegelijk in waarna het product 
automatisch naar beneden zal lopen. 

Stap 4

Door op de “MY” knop te drukken stopt u het product en is de gewenste eindpositie voor omlaag ingesteld. Let op: wanneer het een doek betreft! Een doek 
moet u niet tot in zijn geheel uitrollen aangezien er op het doek nog rek zit. 

Stap 5

Druk nu de “MY” knop en de pijltjestoets “omhoog” tegelijk in tot het product automatisch omhoog loopt. Als het product stopt maar nog niet de gewenste 
eindpositie heeft bereikt dan kunt u deze stellen door de pijltjestoets “omhoog” ingedrukt te houden tot de gewenste eindpositie is bereikt.

Stap 6

Als de eindpositie naar wens is, houdt u de “MY” knop ingedrukt tot het product een korte op en neer beweging heeft gemaakt.

Stap 7

Stap 8

Druk nu aan de achterzijde van de afstandsbediening op de “programmeer” knop. 
Blijf de knop ingedrukt houden tot het product 2 keer op en neer gaat. Dit kan 5 tot 
10 seconden duren. (Tip: gebruik een paperclip of de achterkant van een naald) 

Uw product is nu klaar voor gebruik.

Stap 9


