ZIP Screens - Programmering
Guide for hvordan du
programmerer de ulike
ZIP Screens motorene.
Somfy IO (side 2-6)
Somfy RTS (side 2-6)
Somfy WT (side 7)
Somfy LT (side 7)
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Somfy IO og RTS - Slik programmer du systemet ditt
Igangsetting/programmering
Forhåndslagring av fjernkontroll (steg 1 av 3)
1) Strømsett motoren (VIKTIG! Strømsett og programer kun ett system av gangen)
2) Trykk og hold knappene Λ og V (pil opp og pil ned) på fjernkontrollen samtidig til
motoren kvitterer med en kort opp-ned bevegelse. Motor er nå klar for
programmering og fjernkontrollen er knyttet mot motoren. Motoren er i
programmeringsmodus i ~10 min.
Kontroll av rotasjonsretningen
1) Trykk på knappen Λ (pil opp) på fjernkontrollen:
- Hvis duken går oppover (a), er rotasjonsretningen riktig: Gå direkte til
avsnittet «Innstilling av endeposisjoner (steg 2 av 3)». Hvis duken går nedover
(b), er rotasjonsretningen feil: Fortsett med neste punkt.
2) Trykk og hold inne knappen My på fjernkontrollen til motoren kvitterer med en
kort opp-ned bevegelse.
Rotasjonsretningen er endret.
3) Trykk på knappen Λ (pil opp) på fjernkontrollen for å kontrollere at duken går opp
og at rotasjonsretningen nå er riktig.

Innstilling av endeposisjoner (steg 2 av 3)
1) Kjør duken til ønsket øvre endeposisjon med knappene Λ og V på fjernkontrollen.
2) Trykk samtidig på knappene My og V (pil ned), duken beveger seg nedover.
Øvre endeposisjon er lagret.
3) Trykk på knappen My for å stoppe når duken er i ønsket nedre endeposisjon. Om
nødvendig justerer du posisjonen til duken med korte trykk på knappene Λ og V.
4) Trykk samtidig på knappene My og Λ (pil opp), duken beveger seg oppover. Nedre
endeposisjon er lagret. Duken kjøres opp og stopper i øvre endeposisjon.
5) For å bekrefte endeposisjonene, trykk og hold inne knappen My til motoren
kvitterer med en kort opp-ned beveglese.
Endeposisjonene er lagret.

Lagring av fjernkontrollen (steg 3 av 3)
Motoren er fortsatt i programmeringsmodus: Trykk kort på PROG-knappen bak
på fjernkontrollen: Motoren kvitterer med en kort opp-ned bevegelse.
Denne fjernkontrollen er nå lagret i motoren

Hvis motoren ikke lenger er i programmeringsmodus, gjentar du
"Steg 1 av 3" før du gjennomfører "steg 3 av 3".
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Somfy IO og RTS (Avanserte Instillinger)
Endring av endeposisjonene. Justering av øvre/nedre endeposisjon
1) Trykk kort på knappen Λ (pil opp) eller V (pil ned)for å kjøre duken til endeposisjonen som skal justeres.
2) Trykk samtidig og hold inne knappene Λ og V til motor kvitterer med en kort opp-nedbevegelse.
3) Bruk kanppene Λ eller V for å flytte duken til den nye posisjonen.
4) For å bekrefte den nye endeposisjonen, trykk og hold knappen My til motor kvitterer med en kort opp-ned bevegelse. Ny endeposisjon er
programmert.

Funksjonen «Lukkebelastning»
Med denne funksjonen kan du endre belastningen på frontskinnen

Slik aktiveres funksjonen:

under kassen og velge mellom tre nivåer (hard-middels-svak).

1) Sett duken i midtposisjon.

Som fabrikkstandard er motoren stilt inn på svak belastning.

2) Trykk kort og samtidig på my og Λ, raskt etterfulgt av et

Av sikkerhetshensyn er denne funksjonen bare tilgjengelig med

kontinuerlig og samtidig trykk på my og Λ helt til det motoriserte

Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen i tre tilfeller:

produktet gjør en opp-ned bevegelse.

• Etter stoppet på to sekunder når innstillingene kontrolleres, og

NB. Motoren er på programmering i bare ti sekunder.

før lagring av den første Somfy io-homecontrol®-fjernkontrollen.

3) Juster belastningsnivået ved lukking med Λ og V. For å øke

• Etter lagring av den første Somfy io-homecontrol®-

belastningsnivået ved lukking trykker du på Λ helt til duken

fjernkontrollen og under de fire neste syklusene.

beveger seg langsomt. Belastningsnivået ved lukking av systemet

• Etter et enkelt strømkutt og under de fire neste syklusene.

er endret til hard belastning. For å redusere belastningsnivået ved
lukking trykker du på V helt til duken beveger seg langsomt.
Belastningsnivået ved lukking av systmet er endret til svak
belastning.
4) Trykk på knappen my helt til duken beveger seg: Det nye
belastningsnivået ved lukking er lagret.
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Somfy IO og RTS (Avanserte Instillinger)
Funksjonen «Back impulse»
Med denne funksjonen kan du stramme duken etter hver bevegelse systemet gjør nedover. Røret kan justeres inntil en halv omdreining. Slik
aktiveres funksjonen:
1) Kjør duken til nedre endeposisjon.
2) Trykk samtidig på my og Λ helt til duken gjør en opp-ned bevegelse: Motoren er i programmeringsmodus.
3) Juster strammingen av markiseduken med Λ og V (maks ½ omgang på røret).
4) Trykk på my helt til duken gjør en opp-ned bevegelse:
Strammingen av duken er lagret.
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Somfy IO og RTS (Tips og råd)
Har du problemer?

Utskifting av tapt eller ødelagt Somfy-fjernkontroll
NB. Det doble strømkuttet skal kun foretas ved det systemet som skal nullstilles.
Denne nullstillingen sletter alle lokale fjernkontroller (og eventuelle sensorer),
men innstillingene for endeposisjon og favorittposisjon beholdes.
1) Sett duken i midtstilling. (Hvis mulig. Dette er ikke avgjørende)
2) Kutt strømmen i 2 sekunder.
3) Tilfør strøm igjen i 5 til 15 sek.
4) Kutt strømmen i 2 sekunder.
5) Tilfør strøm igjen: Duken setter seg i bevegelse noen sekunder. (Hvis apparatet
er i øvre eller nedre endeposisjon, gjør det en kort opp og nedbevegelse).
Dersom duk/motor ikke kvitterer her, har du sansynligvis vært for utålmodig eller
brukt for lang tid i sekvensen over. I så fall begynner du bare på nytt.
6) Trykk en gang til på PROG-knappen på den nye fjernkontrollen. Duk/motor
kvitterer med en kort opp-ned bevegelse.
Den nye fjernkontrollen er lagret og alle de andre fjernkontrollene er slettet.
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Somfy IO og RTS (Tips og råd)
Tilbakestilling til originaloppsett
NB. Det doble strømkuttet skal kun foretas ved det apparatet som skal nullstilles.
Denne nullstillingen sletter alle fjernkontroller, alle sensorer og alle endeposisjoninnstillinger og gjenoppretter motorens
favorittposisjon (my).
1) Sett duken i midtstilling. (Hvis mulig. Dette er ikke avgjørende)
2) Kutt strømmen i 2 sekunder.
3) Tilfør strøm igjen i 5 til 15 sek.
4) Kutt strømmen i 2 sekunder.
5) Tilfør strøm igjen: duken beveger seg noen sekunder.(Hvis duken er i øvre eller
nedre endeposisjon, gjør den en kort opp-ned bevegelse).
Dersom duk/motor ikke kvitterer her, har du sansynligvis vært for utålmodig eller
brukt for lang tid i sekvensen over. I så fall begynner du bare på nytt.
6) Trykk på PROG-knappen på den lokale Somfy-fjernkontrollen i ≈ 7 s helt til
duk/motor kvitterer med to opp-ned bevegelser.
Motoren er tilbakestilt til originaloppsettet.
Start opp igjen med "idriftsettingen" (side 1).
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Somfy WT og LT
Programmering av systemer med WT motor
Se hvordan du programmerer en WT motor med Somfy sin servicekabel her

Instruksjon
Opp+ned (2 kvitteringer)
Opp+ned (1 kvittering)
Holde opp (1 kvittering)
Kjøre duk helt ut og sjekke at den er sentrert
Kjøre til øvre grense. Kort + lang ned (1 kvittering)
(Klikk ikon for å se klipp)

Kjøre til nedre grense. Kort + lang opp (1 kvittering)
Opp+ned (1 kvittering)
NB. Dersom retning på system er "feil" bytter du sort/brun og begynner helt på nytt.

Programmering av systemer med LT motor
Systemet leveres med forhåndsinnstilt øvre og nedre stoppgrense. Øvre grense vil være tilnærmet korrekt. Nedre grense settes ~50cm
under øvre grense (uansett høyde på system). For å justere på nedre endestopp må du ta av frontdeksel på kassett (1 skrue på hver side) og
lokalisere trykknappene på motor(side) - gult deksel taes av:
1) Trykk begge inn
2) Deretter kjør systemet ned til ønsket
endestopp
3) Trykk på en av knappene slik at den spretter ut
4) Dersom du ikke får kjørt systemet lengre ned
har du satt nedre endestopp
5) Hvis systemet kan kjøres videre ned; trykk
samme knapp inn igjen
6) Kjør tilbake til ønsket nedre endestopp
7) Trykk på den andre knappen slik at denne
spretter ut
Nedre endestopp er satt.
8) Kjør deretter til øvre endestopp og trykk på
den siste knappen så den spretter ut
Begge grenser er da satt.
NB. Dersom retning på system er "feil" bytter du
sort/brun.
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