
Programmering av J4RTS motor for Persienner 

På de neste sidene i dette dokumentet finner du vedlagt relevante programmeringsguider for J4RTS 
til Persienner.  

For å sette opp persiennen første gang trenger du derimot kun å gjennomføre en reset-prosedyre 
som beskrevet på denne siden. Denne sletter fjernkontrollere som har blitt paret med persiennen på 
produksjonslinjen, og lar deg legge inn din egen. Du trenger ikke benytte andre punkter i 
programmeringsguiden for førstegangoppsett. Hvis du likevel skulle hatt behov for justeringer, 
henvis deg til programmeringsguidene. 

Førstegangsoppsett: 
Avgjør først om din fjernkontroll har variation-funksjon eller ikke. En variation-fjernkontroll har et 
eget skrollehjul for å styre vinkelen til lamellene. Her er noen vanlige eksempler: 

Fjernstyring med variation-funksjon:  
Situo 1 Variation RTS, Situo 5 Variation RTS 

Fjernstyring uten variation-funksjon: 
Situo 1 RTS, Situo 5 RTS, Situo Soliris 1 RTS, Situo Soliris 5 RTS, Smoove Origin RTS 

Sikre at persiennen er koblet til strøm. Hold også fjernkontrolleren klar (og koblet til kanalen du 
ønsker å benytte, dersom du har en flerkanals kontroller). Ha også noe tynt tilgjengelig for å trykke 
inn «prog» knappen på baksiden av fjernkontrolleren.  

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Produktet går i 5 sekunder.
6. Bekreft nå prosedyren ved å trykke inn programmeringsknappen på fjernkontrolleren

("prog" på baksiden av kontroller/bryter). Slipp knappen så fort persiennen kvitterer (kort
OPP/NED bevegelse). Persiennen bør kvittere umiddelbart ( < 1s).

NB! Dersom din fjernkontroll har variation-funksjon er du nå ferdig med førstegangsoppsettet. 

Resterende punkt 7-8 gjelder kun for fjernkontroller som ikke har variation-funksjon. Her endrer vi 
fjernkontrollerens modus til å kunne styre alle funksjonene ved lamellen.  

7. Trykk og hold inne OPP og NED samtidig. Slipp når motoren kvitterer.
8. Trykk og hold inne MY og NED samtidig. Slipp når motoren kvitterer.

Hvordan styre produktet: 

Med variation-funksjon: 
Benytt pilene for å justere persiennen opp og ned. Benytt skrollehjulet for å styre lamellenes vinkel. 

Uten variation-funksjon:  
Benytt et kort tastetrykk på pilene for å justere lamellenes vinkel. Benytt lengre tastetrykk på pilene 
for å justere hele persiennen opp og ned.  
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Forenklet manual J4 RTS  ( 2 sider ) 
(persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor) 

Tenk på: Spenningsett kun 1 motor om gangen

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)

2. Trykk på programmeringsknappen på fjernkontrollen ("prog" på baksiden
av kontroller/bryter) – Motoren kvitterer. Fjernkontrollen er nå
innprogrammert

1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)

2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)

2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen
5. Produktet går i fem sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen ("prog" på

baksiden av kontroller/bryter) i MINST 7 sekunder (produktet skal
kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

Nedre endeposisjon 

Øvre Endeposisjon 

Nullstilling 

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren 
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Forenklet manual J4 RTS  ( 2 sider ) 
(persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor) 

NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situo/Smoove RTS , må  det byttes funksjon (mode) i 
receiveren: Trykk på OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren 
kvitterer. Funksjonen ( mode ) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Telis fjernkontroll kan 
benyttes.  ( Uten scroll hjul / Telis Modulis ) 

1. Kjør produktet til nedre endeposisjon med NED knappen ( Persienne stengt )
(-Motoren må stoppe på nedre endeposisjon.)

2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Endre ønsket vinkel.
4. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

1. Kjør produktet til MY posisjonen med kort trykk på MY knappen
(-Motoren må stoppe i programmert vinkel / MY Position.)

2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 2 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.

Skyggeposisjon er nå slettet, og vil gå til øvre endeposisjon ved skygge.

Endre vinkling / MY Position 

Endre til EU Mode 

Endre Skyggeposisjon 
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