HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Rádióhullámú
kézi távirányító

Telis RTS

Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Telis kézi távirányító által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el
figyelmesen ezt a használati útmutatót.
Kérdések, észrevételek és kívánságok esetén készséggel állunk rendelkezésére a 06-1/463-5120 telefonszámon.
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Telis RTS

A Telis RTS 1, ill. 5 csatornás kézi távirányítók bármely Somfy-RTS rádióvevôre rátaníthatók.
Az adófrekvencia: 433,42 MHz.

1.

Jellemzô adatok
Telis RTS

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Telis
Soliris RTS

FEL
STOPP/IP
LE

120 mm

Cikkszámok:
Telis 1 RTS
Telis 4 RTS
Telis Soliris RTS
Üzemi feszültség:
Üzemi hômérséklet:
Környezeti feltételek:

Telis RTS
101064
101065
102011
3 V; az elem típusa: CR 2430
+5°C és +40°C között
Száraz lakóterek

Csatornakijelzô

Csatornaválasztó
gomb
Fényautomatika gomb

2.
!

45 mm

A SOMFY tanúsítja, hogy ezen termékek megfelelnek az 1999/5/EC
európai direktíva fontosabb követelményeinek és más hangsúlyos
elôírásainak. A megfelelôségi nyilatkozat letölthetô a www.somfy.com
Internet címrôl, a CE fejezetbôl.

Telepítés

A rádiós berendezések hatótávolságát a rádió-berendezésekre vonatkozó törvényi
elôírások és az építmények adottságai behatárolják. A tervezésnél ügyelni kell a kielégítô
rádió-vétel biztosítására. Ez különösen akkor érvényes, ha a Telis RTS távirányítót másik
helyiségbe telepítjük, mint a rádió-vevôt és a rádiójelnek falakon, illetve födémeken
keresztül kell terjednie. A vezérlést nem szabad fémes felületek közvetlen közelébe
telepíteni. Erôs helyi rádió-adók (pl. rádiós fejhallgató), melyeknek frekvenciája azonos
az RTS adófrekvenciájával, zavarhatják a vételt.

A mûszaki fejlesztés érdekében történô módosítások joga fenntartva.
Méretek mm-ben megadva.
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2.1

Szerelés
A rádióadó felesleges keresgetését elkerülendô, az a mellékelt fali tartóval a falon rögzíthetô.
A szerelést csak száraz helyiségekben szabad végezni. A fali tartót a mellékelt két csavarral rögzíthetjük.

3.

Betanítás

A betanítás során a távolság a Telis RTS és az RTS-vevôegység között legalább 30 cm legyen!

3.1

Az RTS-vevôt tanulóképes állapotba kell hozni
Ahhoz, hogy egy Telis RTS-t egy RTS vevôre rátaníthassunk, az RTS vevôt tanulóképes állapotba kell hozni.
Ügyeljen a mindenkor felhasznált RTS-vevô használati utasításában leírtakra (a mindenkori használati utasításban
a vonatkozó fejezet: „adóegység betanítása”, illetve „további adóegység betanítása”).
Az alkalmazható rádióvevôk: Centralis Indoor RTS, RCE 800/801, Soliris RTS, Eolis RTS, Orea RTS, Altus RTS, LT
50 RTS, Centralis Platine PR és PF tokba építhetô vevôk, Centralis Uno RTS.

3.2

A Telis 1 RTS távirányító betanítása a vevôre (vagy törlése a vevôrôl)
- Elôször hozza az RTS-vevôt tanulóképes állapotba (lásd a 3.1 fejezetet).
- Aztán nyomja meg röviden a programgombját annak a Telis 1 RTS távirányítónak, melyet a
vevôegységre kíván tanítani (ill. onnan törölni kívánja).
- Az RTS-vevôegység, melyre a Telis 1 adót rátanította, típusának megfelelôen visszaigazolja a
tanulást: villogó LED-del, „csipogással”, vagy rövid fel/le-mozgással.

➔ A Telis 1 RTS-t rátanította a vevôegységre (törölte a vevôegységrôl)

3.3

A Telis 4 RTS távirányító betanítása a vevôre (vagy törlése a vevôrôl)
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- Elôször hozza az RTS-vevôt tanulóképes állapotba (lásd a 3.1 fejezetet).
- Aztán a csatornaválasztó-gombbal válassza ki a kívánt csatornát (lásd az ábrát).
egyszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot ➔ 1. csatornát választotta ki (LED 1 villog)
kétszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot ➔ 2. csatornát választotta ki (LED 2 villog)
háromszor nyomja meg a csatornaválasztó-gombot ➔ 3. csatornát választotta ki (LED 3 villog)
négyszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot ➔ 4. csatornát választotta ki (LED 4 villog)
ötszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot
➔ 5. csatornát választotta ki (mind a 4 LED villog)
➔ A kiválasztott csatorna 3 másodpercig villog, aztán még 30 másodpercig aktív.
A 30 másodperc letelte után ismét az 1. csatorna aktív.
- Aztán nyomja meg röviden a programgombját annak a Telis 4 távirányítónak, melyet a
vevôegységre kíván tanítani (ill. onnan törölni kíván). Lásd az ábrát.
- Az RTS-vevôegység, melyre a Telis 4 adó megfelelô csatornáját rátanította, típusának megfelelôen
visszaigazolja a tanulást: villogó LED-del, „csipogással”, vagy rövid fel/le-mozgással.

➔ A Telis 4 RTS-t a kiválasztott csatornájával rátanította a vevôegységre (törölte a vevôegységrôl)
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A mûszaki fejlesztés érdekében történô módosítások joga fenntartva.
Méretek mm-ben megadva.

3.4

A Telis Soliris RTS távirányító betanítása a vevôre (vagy törlése a vevôrôl)
- Elôször hozza az RTS-vevôt tanulóképes állapotba (lásd a 3.1 fejezetet).
- Aztán nyomja meg röviden a programgombját annak a Telis Soliris RTS távirányítónak,
melyet a vevôegységre kíván tanítani (ill. onnan törölni kíván). Lásd az ábrát.
- Az RTS-vevôegység, melyre a Telis Soliris RTS adót rátanította, típusának megfelelôen
visszaigazolja a tanulást: villogó LED-del, „csipogással”, vagy rövid fel/le-mozgással.

➔ A Telis Soliris RTS-t rátanította a vevôegységre (törölte a vevôegységrôl)

Fényautomatika
A fényautomatika minden olyan vevôegységen ki/bekapcsolható, mely ezzel a funkcióval rendelkezik. Például:
Soliris RTS, Altus RTS, Orea RTS (kérjük, ügyeljen ezen automatikák mindenkori használati utasításában
foglaltakra).

Fényautomatika
kikapcsolva

Fényautomatika
bekapcsolva

A fényautomatika-gomb segítségével a fényautomatika be/kikapcsolható
(lásd az ábrát).
– Nyomja meg röviden a fényautomatika-gombot.
➔ A kiválasztott funkciónak megfelelô LED világít
– Ahhoz, hogy a fényautomatika funkciót be-, ill. kikapcsolja, a fényautomatika-gombot
tartsa lenyomva két másodpercnél tovább.
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4.

Elem

A Telis RTS adókat egy 3 V-os, CR 2430 típusú elem táplálja. Amikor a gombok megnyomásánál a LED nem
gyullad ki, az elemet ki kell cserélni.
- Csavarhúzóval tekerje ki a csavart a távirányító hátlapján, és távolítsa el a hátlapot.
- Csúsztassa ki az elemet.
- Új elem behelyezésénél kérjük, ügyeljen a helyes polaritásra.

A lemerült elem nem háztartási szemét. Ezért kérjük, hogy az ilyen elemet az ezeknek kijelölt
gyûjtôhelyeken helyezzék el.

A mûszaki fejlesztés érdekében történô módosítások joga fenntartva.
Méretek mm-ben megadva.
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A mûszaki fejlesztés érdekében történô módosítások joga fenntartva.
Méretek mm-ben megadva.
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