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1. Úvod
Pohon Oximo  50  S auto RTS je pohon nevy~adující se�ízení: lze ho pou~ít hned po 
zapojení. Pohon Oximo  50  S auto RTS si nastaví koncové polohy automaticky.
Pohon Oximo  50  S auto RTS se skládá ze dvou neodd�liteln�ch |ástí: 

z modulu Oximo RTS, co~ je sou|ást obsahující elektroniku pohonu s p�ijíma|em • 
dálkového ovládání a 

z vlastního trubkového pohonu Oximo S. • 
Pohon Oximo 50 S auto RTS je ur|en pro pohon rolet, vybaven�ch pevn�mi záv�sy 
a mechanick�mi dorazy, které odpovídají dále uveden�m podmínkám pou~ití.
Pohon Oximo 50 S auto RTS lze pou~ít pro pravostrannou i levostrannou montá~.
Motor Oximo 50 S auto RTS je vybaven:

rozpoznáním p�eká~ky pro ochranu rolety p�i spou}t�ní. -

rozpoznáním p�imrznutí rolety k parapetu pro její ochranu p�i vytahování. -

2. Bezpe�nost
2.1 Obecné zásady
P�ed instalací a pou~íváním tohoto v�robku si pozorn� pro|t�te návod k pou~ití.
Tento v�robek Somfy musí nainstalovat odborn� pracovník profesionální montá~ní 
firmy, pro kterého je ur|en tento návod.
P�ed instalací ov��te pou~itelnost tohoto v�robku s odpovídajícím p�íslu}enstvím.
Tento návod popisuje instalaci, uvedení do provozu a pou~ívání tohoto v�robku.
Technick� pracovník provád�jící instalaci je také odpov�dn� za dodr~ení norem 
a právních p�edpis� platn�ch v zemi, v ní~ instalaci provádí, a musí zákazníka infor-
movat o pou~ívání a údr~b� v�robku.

Obsah
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Pou~ití v�robku pro jin� ú|el, ne~ stanoví v�robce - firma Somfy - není dovoleno. 
Pou~ití v�robku pro jin� ú|el, ne~ je stanoveno, nebo nedodr~ení pokyn� tohoto 
návodu má za následek ztrátu záruky. Spole|nost Somfy v tomto p�ípad� nenese 
odpov�dnost za vzniklé následky.

2.2 V�eobecné bezpe�nostní pokyny
Je nutné dodr~ovat jak bezpe|nostní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu 
k pou~ití a v p�ilo~eném dokumentu „Bezpe|nostní pokyny“, tak i pravidla pro pou~ití 
a provoz.

2.2.1 Modul Oximo RTS
1) Pohon Oximo RTS nikdy nenamá|ejte!

Pohon Oximo RTS nikdy neprovrtávejte!2) 
Neod�ízn�te anténu!3) 
Nepo}ko�te anténu!4) 

Pozor! Riziko zásahu elektrick�m proudem!

2.2.2 Trubkov� pohon Oximo S
1) Pohon Oximo S nikdy nenamá|ejte!

Zabra�te náraz�m!2) 
Zabra�te pád�m!3) 
Nikdy nevrtejte do t�la pohonu Oximo S!4) 
Nikdy nepou~ívejte trubkov� Oximo S bez 5) 
modulu �ídicí elektroniky Oximo RTS! Ob� |ásti 
tvo�í ned�liteln� celek a nemohou pracovat 
odd�len�.

2.3 Dal�í bezpe�nostní pokyny
2.3.1 Roleta

Ov��te, zda je roleta vybavena správn�m  -
p�íslu}enstvím a v}e je dostate|n� mechanicky 
odolné.

Roleta musí b�t vybavena:
pevn�mi dorazy na koncové li}t�, upevn�n�mi • 

|eln� (A) nebo z boku ve vodicí li}t� (B), p�ípadn� 
koncovou li}tou, která sama slou~í jako doraz,

}rouby nebo pevn�mi záv�sy (C).• 
Ujist�te se, ~e pou~it� pohon odpovídá velikosti  -
rolety, jinak hrozí po}kození rolety nebo v�robku 
Somfy.

Upozorn�ní: Pro získání pot�ebn�ch informací 
o vhodnosti pou~ití pohonu pro danou roletu se 
obra�te na spole|nost Somfy, s.r.o.

1

3

2

4
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C
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2.3.2 �rouby a pevné záv!sy
Po upevn�ní rolety na h�ídel zkontrolujte, ~e v  -
dolní koncové poloze rolety je pevn� záv�s ve 
správné poloze a první lamela vstupuje do vodi-
cích li}t kolmo (viz sm�r }ipky F). V p�ípad� 
pot�eby upravte po|et pou~it�ch lamel pro 
dosa~ení správné polohy pevného záv�su ve 
spodní koncové poloze rolety.
Pro stanovení typ� a po|tu pevn�ch záv�s�  -
v~dy dodr~ujte pravidla stanovená jejich v�rob-
cem v návodu k montá~i a pou~ití. Rozhodující 
je velikost celkového boxu a hmotnost a }í�ka 
rolety.

Upozorn�ní: Pro upevn�ní rolety k h�ídeli pou~ijte 
v~dy nejmén� dva }rouby nebo dva pevné záv�sy.

3. Obsah sady
Pohon Oximo 50 S auto RTS se skládá ze dvou 
neodd�liteln�ch |ástí:

trubkov� pohon Oximo S (D), -

modul Oximo RTS (E), -

4. Montá�
Bezpodmíne|n� dodr~ujte montá~ní postup 
popsan� v návodu!

4.1 Montá� modulu Oximo RTS
Pozor! Dodávaná lepicí páska je na jedno pou~ití! 
V~dy pou~ívejte pouze originální lepicí pásku 
dodávanou Somfy. Pou~ívat jinou lepicí pásku je 
zakázáno!
Upozorn�ní: Pokud roleta není vybavena vymezo-
vací podlo~kou bo|nice, je nutné krom� lepicí 
pásky pou~ít pro upevn�ní je}t� dal}í prost�edek, 
nap�íklad p�íchytku rilsan. Dopl�kov� fixa|ní 
prost�edek musí zajistit upevn�ní modulu Oximo 
RTS uvnit� bo|nice za v}ech okolností, bez ohledu 
na podmínky pou~ívání rolety.
1) O|ist�te vnit�ní stranu bo|nice (F) roletového 

boxu.
Odlepte ochrannou vrstvu lepicí pásky nalepené 2) 
na modul Oximo RTS (E).
P�ilepte modul Oximo RTS (E) k bo|nici (F) role-3) 
tového boxu.

Doporu|ení: Pro vyvedení kabelu z roletového 
boxu pou~ijte kabelovou pr�chodku do plechu.

E

D

1

3

2
E

E

F

F

F

F
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4.2 P"íprava trubkového pohonu ilmo S
1) Osa�te adaptér (G) a uná}e| (H) na trubkov� 

pohon Oximo RTS (D).
Zm��te vzdálenost (L1) mezi základnou hlavy 2) 
trubkového pohonu ilmo s a koncem uná}e|e.

4.3 P"íprava h"ídele
1) Zkra�te h�ídel (Ø > 47 mm) na pot�ebnou délku.

H�ídel zbavte ot�ep� a odstra�te t�ísky.2) 

U p�esn�ch trubek (I) vysekn�te v��ez t�chto 3) 
rozm�r�:

e = 4 mm, l = 28 mm -

4.4 Osazení pohonu ilmo s do h"ídele
Tento postup neplatí pro tzv. krátké p�íslu}enství 
- uná}e| a koncovku - specifické pro rolety men}í 
}í�ky.
1) Vsu�te trubkov� pohon Oximo S (D) do h�ídele.  

U p�esn�ch h�ídelí nasa�te v��ez na v�stupek 
adaptéru.
P�ipevn�te h�ídel k uná}e|i 4 samo�ezn�mi 2) 
}rouby Ø 5 mm nebo 4 trhacími n�ty Ø 4,8 mm 
umíst�n�mi:

minimáln� 5 mm od vn�j}ího kraje uná}e|e.  -
(L1 - 5), a
maximáln� 15 mm od vn�j}ího okraje  -
uná}e|e.

Pozor: �rouby ani trhací n�ty nesm�jí nikdy zasa-
hovat do trubkového pohonu Oximo S, v~dy pouze 
do uná}e|e.

4.5 Sestavení modulu Oximo RTS a h"ídele 
s osazen�m pohonem Oximo S

1) Vlo~te h�ídel (D), osazenou trubkov�m pohonem 
Oximo S, do protilo~iska (J).

D

HG

1

2
L1 = …

L1

e l

1

3

2

Ø > 47

I

1

2

20 mm
L1

15 mm

5 mm

D

J

1

D
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2) Zasu�te zásuvku (K) modulu Oximo RTS (E) do 
trubkového pohonu Oximo S (D).  
Zásuvku (K) upevn�te v pohonu Oximo S (D) 
�rouby.
Nasa�te hlavu trubkového pohonu Oximo S (D) 3) 
do ulo~ení (L). 
Nasa�te pru~n� pojistn� krou~ek (M).

5. Zapojení
1) Vypn�te sí�ové napájení (jisti|em apod.).

Zapojte pohon Oximo 50 S auto RTS podle 2) 
tabulky:

230V/50 Hz ~ Vodi�

a Hn�d� Fáze (L)

b Modr� Nulov� vodi| (N)

c �luto-zelen� Ochrann� vodi|  (PE)

6. Uvedení do provozu
Pro uvedení pohonu do provozu musí b�t pou~it 
v�hradn� ovláda| RTS.
Pozor! P�i uvád�ní do provozu smí b�t p�ipojen na 
napájení nap�tí v~dy pouze jeden (práv� nastavo-
van�)pohon Oximo 50 S RTS!
Pozor! Pro uvedení do provozu nelze pou~ít 
jednotla|ítkové ovláda|e Inis RT/Inis RTS!

6.1 Nau�ení nastavovacího dálkového 
ovláda�e RTS do pam!ti

1) Zapn�te napájecí nap�tí.
Stiskn�te sou|asn� tla|ítka Nahoru a Dol� na dálk-2) 
ovém ovláda|i RTS:

Roleta provede krátk� pohyb nahoru a dol�,  �
nastavovací ovláda| je nau|en do pam�ti 
pohonu.

3

2

D E

K

L D

M

1

2

VYP

230 V
50 Hz

~

a
b
c

a
b
c

1 2ZAP
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6.2 Kontrola sm!ru otá�ení 
1) Stiskn�te tla|ítko Nahoru na dálkovém ovláda|i 

RTS:
Pokud se roleta pohybuje nahoru, je sm�r a) 
otá|ení správn�: 

P�ejd�te na odstavec „Potvrzení automatic- �
kého nastavení“.

Pokud se roleta pohybuje dol�, je sm�r otá|ení b) 
nesprávn�: 

Prove�te následující krok  �

Stiskn�te a dr~te tla|ítko STOP/my na ovláda|i 2) 
RTS, dokud roleta neprovede krátk� pohyb 
nahoru a dol�:

Sm�r otá|ení byl zm�n�n. �

Stiskn�te tla|ítko Nahoru na dálkovém ovláda|i 3) 
RTS pro kontrolu sm�ru otá|ení.

6.3 Potvrzení automatického nastavení
1) Stiskn�te sou|asn� tla|ítka Nahoru a Dol� a dr~te 

je stisknutá, dokud se roleta nepohne krátce 
nahoru a dol�.
Stiskn�te a dr~te tla|ítko STOP/my, dokud se 2) 
roleta nepohne krátce tam a zp�t:

Nastavení koncov�ch poloh je ukon|eno �

Stiskn�te tla|ítko PROG na nastavovacím 3) 
ovláda|i RTS a ulo~te jej jako první u~ivatelsk�:

Roleta provede krátk� pohyb nahoru  �
a dol�.

7. Dal�í mo�nosti nastavení
7.1 Mezipoloha
7.1.1 Definice
Pohon Oximo 50 S auto RTS si automaticky 
nastaví mezipolohu, která odpovídá spu}t�né 
rolet� s pootev�en�mi v�tracími }t�rbinami (roleta 
ve stínicí poloze).
7.1.2 Aktivace mezipolohy

Pro uvedení pohonu do provozu podle kapitoly  -
4 je nutné aktivovat funkci mezipolohy prove-
dením dvou úpln�ch cykl� spu}t�ní/vyta~ení a~ 
na koncové polohy.

7.1.3 Zm!na nebo nau�ení mezipolohy
1) Pomocí tla|ítek Nahoru a Dol� na dálkovém 

ovláda|i naje�te s roletou do nov� po~adované 
mezipolohy.
Stiskn�te a dr~te tla|ítko STOP/my, dokud se 2) 

roleta nepohne krátce nahoru a dol�:
Nová mezipoloha je ulo~ena do pam�ti. �

1

2 3

a

b P"ejít
na následující krok

Kontrola
nastavení

3

1 2

PROG.

1 2

nebo
my
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7.1.4 Úplné zru�ení mezipolohy
1) Stiskn�te tla|ítko STOP/my. 

Roleta se dá do pohybu a zastaví se v mezi- �
poloze (my).

Znovu stiskn�te tla|ítko STOP/my a dr~te je 2) 
stisknuté, dokud se roleta nepohne krátce 
nahoru a dol�:

Oblíbená poloha (my) je vymazána z pam�ti  �
p�ijíma|e.

7.2 Nau�ení dal�ího/vymazání stávajícího 
ovláda�e RTS a RT do/z pam!ti pohonu

Postup pro nau|ení nového ovláda|e je stejn�, 
jako pro vymazání stávajícího, d�íve nau|eného.
7.2.1 Ovláda� RTS

P�ipravte si ovláda| RTS (K), kter� je ji~ nau|en  -
(a má z�stat) v pam�ti motoru Oximo 50 S auto 
RTS.

1) Stiskn�te a dr~te stisknuté tla|ítko PROG na 
tomto ji~ nau|eném RTS (K) asi 2 s, dokud roleta 
nevykoná krátk� pohyb nahoru a dol�:

Pohon je nyní v programovacím re~imu. �

Krátce stiskn�te tla|ítko PROG na ovláda|i RTS 2) 
(L), kter� chcete do pam�ti p�ijíma|e nov� nau|it 
nebo naopak z pam�ti vymazat: 

Roleta provede krátk� pohyb nahoru a dol�. �

Ovláda| RTS je nau|en do/vymazán z pam�ti  �

pohonu.

7.2.2 Ovláda� Inis RT / Inis RTS
P�ipravte si ovláda| RTS (K), kter� je ji~ nau|en  -
( a má z�stat) v pam�ti motoru Oximo 50 S auto 
RTS.

1) Stiskn�te a dr~te stisknuté tla|ítko PROG na 
tomto ji~ nau|eném ovláda|i (K) asi 2 s, dokud 
roleta neprovede krátk� pohyb nahoru a dol�:

Pohon je nyní v programovacím re~imu. �

Na ovláda|i Inis RT/Inis RTS (M) zkratujte dr~ák 2) 
baterie a kovovou plo}ku PROG:

Roleta provede krátk� pohyb nahoru a dol�. �
Ovláda| Inis RT / Inis RTS (M) je nau|en do/ �

vymazán z pam�ti pohonu.

1 2

my
my

1 2

PROG.

K

PROG.

L

Vymazání

KK LL

1

P"idání

2

PROG.

K

PROG.

L

KK L

1

P"idání

2

PROG.

K

KK

M

PROG.

M

1 2

PROG.

K

Vymazání

KK

M M

PROG.

M
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7.3 Nau�ení/vymazání bezdrátov�ch  
�idel RTS

 - Aby pohon se slune|ním |idlem spolupracoval, 
musí mít aktivovanou mezipolohu, viz odstavec 
7.1. 
P�ipravte si ovláda| RTS (K), kter� je ji~ nau|en  -
v pam�ti motoru Oximo 50 S auto RTS.

1) Stiskn�te a dr~te stisknuté tla|ítko PROG na 
ovláda|i RTS (K) nau|eném do pam�ti, dokud 
roleta neprovede krátk� pohyb nahoru a dol�:

Pohon Oximo 50 S auto RTS je nyní  �
v programovacím re~imu.

Krátce stiskn�te tla|ítko PROG na bezdrátovém 2) 
|idle RTS (N), které má b�t nau|eno do/vyma-
záno z pam�ti pohonu:

Roleta provede krátk� pohyb nahoru  �
a dol�.
Sníma| RTS (N) je zaznamenán nebo  �
smazán v pohonu Oximo 50 s auto RTS.

7.4 Dodate�ná zm!na sm!ru otá�ení
Pozor! Jakákoli zm�na v systému rolety (demontá~ 
záv�s� |i zará~ek, vyjmutí pohonu z h�ídele apod.) 
vy~aduje provést návrat nastavení pohonu Oximo 
50 S auto RTS do v�robního nastavení podle 
kapitoly 9.2 a provést znovu cel� postup nasta-
vení pohonu Oximo 50 S auto RTS od kapitoly 6 
„Uvedení do provozu“.
Sm�r otá|ení lze zm�nit kdykoliv:
1) Nastavte roletu do libovolné polohy: roleta v}ak 

nesmí b�t v ~ádné z koncov�ch poloh (horní ani 
dolní).
Stiskn�te sou|asn� tla|ítka Nahoru a Dol� 2) 
a dr~te je stisknutá, dokud se roleta nepohne 
krátce nahoru a dol�.
Stiskn�te a dr~te tla|ítko STOP/my, dokud se 3) 
roleta nepohne krátce nahoru a dol�:

Sm�r otá|ení byl zm�n�n. �
Stiskn�te tla|ítko „Nahoru“ a zkontrolujte nov� 4) 
sm�r otá|ení.

8. Pou�ívání a funkce pohonu
8.1 Standardní funkce
8.1.1 Aktivace mezipolohy

Automaticky ulo~enou mezipolohu je nutné po  -
uvedení do provozu aktivovat provedením dvou 
úpln�ch cykl� a~ do koncov�ch poloh, viz odst. 
7.1.2. Pak ji lze zm�nit viz odst. 7.1.3. 

1
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2
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K

KK
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N

N
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N

1 2
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8.1.2 Pou�ití mezipolohy 
 - Roleta musí b�t zastavena. Krátce stiskn�te 

tla|ítko STOP/my:
Roleta se dá do pohybu a zastaví se v mezi- �
poloze (My).

8.1.3 Pou�ívání funkce STOP
Pokud je roleta v pohybu:

Stiskn�te tla|ítko STOP/my: -
roleta se automaticky zastaví a z�stane stát. �

8.1.4 Rozpoznání p"eká�ek 
Automatické rozpoznání p�eká~ek chrání roletu 
a umo~�uje odstranit p�eká~ky:
 - Pokud roleta narazí na p�eká~ku p�i pohybu 

sm�rem dol�, pak podle místa nárazu:
bu� se automaticky zastaví a z�stane stát, �
nebo se automaticky zastaví a pak vyjede  �
nahoru.

 - Pokud pohon rozpozná p�eká~ku p�i pohybu 
sm�rem nahoru: 

roleta se automaticky zastaví a z�stane stát. �

8.1.5 Ochrana proti p"imrznutí rolety
Ochrana proti p�imrznutí pracuje stejn� jako rozpo-
znání p�eká~ky:

Pokud pohon Oximo 50 S auto RTS zjistí odpor,  -
vypne se a z�stane v klidu, aby chránil roletu: 

Roleta z�stává ve v�chozí poloze. �

my
my

8.2  Spolupráce s bezdrátov�mi slune�ními �idly
Spolupráce s bezdrátov�mi slune|ními |idly (nap�. Sunis WireFree RTS) je mo~ná 
pouze tehdy, kdy~ je |idlo nau|eno do pam�ti pohonu Oximo 50 S auto RTS, je 
zapnuta funkce slune|ní automatiky a je aktivována (ulo~ena) mezipoloha. Roleta 
je pak �ízena signály z |idla. Tyto povely se vysílají ka~d�ch 15 minut, a proto 
pravideln� m�ní její polohu s jedinou v�jimkou: kdy~ se nachází v dolní koncové 
poloze. Pokud je roleta v dolní koncové poloze, na signály |idla nereaguje a z�stane 
trvale spu}t�ná.

8.2.1 Slune�no
Pokud intenzita slune|ního svitu nep�etr~it� po  -
dobu dvou minut p�esáhne mezní hodnotu, nasta-
venou na slune|ním |idle, roleta najede do mezi-
polohy (my) ulo~ené v pam�ti pohonu. V�jimkou 
je situace, kdy je roleta po p�edchozím povelu 
v dolní koncové poloze.

Upozorn�ní: Pokud je roleta v dolní koncové 
poloze, z�stane v ní i p�i p�ekro|ení mezní hodnoty 
slune|ního svitu.

my
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8.2.2 Zata�eno
Pokud intenzita slune|ního svitu nep�etr~it� po  -
dobu 15 a~ 30 minut klesne pod mezní hodnotu, 
nastavenou na slune|ním |idle, roleta vyjede do 
horní koncové polohy. Pokud se v}ak p�edtím 
nacházela v dolní koncové poloze, z�stane v ní 
a na signál |idla nereaguje.

9. Máte problém s motorem?
9.1 Otázky a odpov!di

Problém Mo�né p"í�iny #e�ení
Roleta nefunguje. Zapojení je nesprávné. Zkontrolujte a v p�ípad� pot�eby 

upravte zapojení.
Pohon Oximo 50 S auto RTS je 
p�eh�át�.

Po|kejte, dokud pohon Oximo 50 
S auto RTS nevychladne.

Je pou~it nesprávn� kabel. Zkontrolujte pou~it� kabel a ujist�te se, 
~e má 3 vodi|e.

Baterie ovláda|e je vybitá. Zkontrolujte stav baterie a v p�ípad� 
pot�eby ji vym��te.

Ovláda| není pou~iteln� s pohonem 
Oximo RTS.

Zkontrolujte pou~itelnost ovláda|e 
a v p�ípad� pot�eby jej vym��te.

Pou~it� ovláda| pro nastavení není 
nau|en do pam�ti pohonu Oximo 50 
S auto RTS.

Pou~ijte ovláda| ji~ nau|en� do 
pam�ti nebo ulo~te do pam�ti dan� 
ovláda|.

Funkci ru}í jiné rádiové za�ízení. Vypn�te rádiová za�ízení v okolí.
Pohon Oximo 50 
S auto RTS se 
otá|í pouze jedním 
sm�rem.

Pohon Oximo 50 S auto RTS je p�íli} 
blízko sv�m koncov�m polohám nebo 
poloze poslední zji}t�né p�eká~ky.

Stiskn�te tla|ítka ovláda|e Nahoru 
nebo Dol�, abyste pohon Oximo 50 S 
auto RTS odblokovali.

Pohon Oximo 50 S 
auto RTS je upevn�n 
na }patné stran� 
rolety.

Instalace pohonu Oximo 50 S 
auto RTS neodpovídá stavebním 
po~adavk�m.

Nainstalujte pohon Oximo 50 
S auto RTS na správnou stranu 
h�ídele, prove�te návrat pohonu 
Oximo 50 S auto RTS do v�robního 
stavu a prove�te znovu celou instalaci 
pohonu Oximo 50 S auto RTS od 
kapitoly „Montá~“.

Upevn�ní rolety na 
h�ídel se musí upravit.

�rouby jsou }patn� p�ipevn�ny. Upravte montá~ (polohu záv�s�), 
prove�te návrat pohonu Oximo 50 
S auto RTS do v�robního stavu 
a prove�te znovu celou instalaci 
pohonu Oximo 50 S auto RTS od 
kapitoly „Montá~“.

Mezipoloha je 
posunuta.

Dráha rolety byla zm�n�na. Po|kejte, ne~ se po n�kolika cyklech 
znovu provede automatické nastavení 
nebo zopakujte nastavení pohonu 
Oximo 50 S auto RTS od kapitoly 6 
„Uvedení do provozu“.
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 - Naje�te roletou do polovi|ní v�}ky.
P�eru}te na 2 s p�ívod proudu ze sít�.1) 

Obnovte napájení ze sít� na 5 s a~ 15 s.2) 

P�eru}te na 2 s p�ívod proudu ze sít�.3) 

Obnovte napájení ze sít�:4) 
Roleta se po krátké prodlev� na n�kolik  �
sekund rozjede.

Upozorn�ní: pokud se roleta nachází v horní nebo 
dolní koncové poloze, provede pouze krátk� pohyb 
nahoru a dol�.

Stiskn�te tla|ítko PROG na ovláda|i RTS (K):5) 
Roleta se musí dvakrát krátce pohnout  �
nahoru a dol� - poprvé asi po 2 s a podruhé 
za dal}ích n�kolik sekund.
V}echny ovláda|e RTS, bezdrátová |idla  �
RTS a mezipolohy (my) ulo~ené v pam�ti 
pohonu jsou vymazány.

Automatické nastavení pohonu Oximo 50 S  -
RTS potvr�te postupem popsan�m v kapitole 
„Uvedení do provozu“.

X2

3

5

4

2 s

VYP ZAP

my

PROG.

K

M

N

1 2

2 s 10 s

VYP ZAP

9.2 Návrat do v�robního stavu
Tato procedura vyma~e z pam�ti pohonu v}echny nau|ené dálkové ovláda|e i 
bezdrátová |idla, mezipolohu i koncové polohy a nastaví zp�t p�vodní sm�r otá|ení 
pohonu Oximo 50 S auto RTS.
Pozor! Dále popsan� postup vypínání napájecího nap�tí provád�jte pouze na tom 
pohonu, kter� má b�t uveden zp�t do v�robního stavu.
Pozor! Pro tento postup nelze pou~ít jednotla|ítkové ovláda|e Inis RT/Inis RTS!

9.3 V�m!na ztraceného nebo po�kozeného ovláda�e RTS
Tato procedura vyma~e v}echny nau|ené dálkové ovláda|e a nahradí je jedním 
nov�m. Bezdrátová |idla, mezipolohy, sm�r otá|ení a koncové polohy z�stanou 
nau|eny v pam�ti pohonu.
Pozor! Dále popsan� postup vypínání napájecího nap�tí provád�jte pouze na tom 
pohonu, ve kterém má b�t provedena náhrada ovláda|e!

 - Naje�te roletou do polovi|ní v�}ky. 
P�eru}te na 2 s p�ívod proudu ze sít�.1) 

Obnovte napájení ze sít� na 5 s a~ 15 s.2) 

P�eru}te na 2 s p�ívod proudu ze sít�.3) 

Obnovte napájení ze sít�:4) 
Roleta se po krátké prodlev� na n�kolik  �
sekund rozjede.

Upozorn�ní: pokud se roleta nachází v horní nebo 
dolní koncové poloze, provede pouze krátk� pohyb 
nahoru a dol�.

3 4

2 s

VYP ZAP

1 2

2 s 10 s

VYP ZAP
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5) Stiskn�te a dr~te asi 2 s stisknuté tla|ítko 
PROG na novém ovláda|i RTS (a), dokud 
roleta neprovede krátk� pohyb nahoru a dol� a 
poté tla|ítko ihned uvoln�te. V}echny d�íve 
ulo~ené ovláda|e RTS i RT jsou vymazány 
a nov� ovláda| RTS (L) je nau|en do pam�ti 
pohonu Oximo 50 S auto RTS.
Postupem uveden�m v kapitole „Dal}í mo~nosti  -
nastavení“ p�ípadn� nau|te dal}í po~adované 
ovláda|e RTS / RT.

10. Technická charakteristika

Pracovní kmito�et 433,42 MHz Krytí IP 44

Napájení 230V/50 Hz ~
Maximální kapacita 
pam!ti ovláda�$ (v�etn! 
bezdrátov�ch �idel)

12

Provozní teplota - 20 °C a~ + 70 °C 
Maximální po�et bezdrá-

tov�ch �idel
3

 

PROG.

L

M

K

5
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Somfy Worldwide

Argentina: 
Somfy Argentina 
Tel: +55 11 (0) 4737-3700

Australia: 
Somfy PTY LTD 
Tel: +61 (2) 8845 7200 

Austria:  
Somfy GesmbH 
Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

Belgium:  
Somfy Belux 
Tel: +32 (0) 2 712 07 70

Brasil:  
Somfy Brasil Ltda 
Tel: +55 11 3695 3585

Canada:  
Somfy ULC 
Tel: +1 (0) 905 564 6446

China:  
Somfy China Co. Ltd 
Tel: +8621 (0) 6280 9660

Croatia :  
Somfy Predstavni�tvo 
Tel: +385 (0) 51 502 640

Cyprus :  
Somfy Middle East 
Tel: +357(0) 25 34 55 40

Czech Republic:  
Somfy, spol. s.r.o. 
Tel: (+420) 267 913 076-8

Denmark: 
Somfy Nordic Danmark 
Tel: +45 65 32 57 93

Export:  
Somfy Export 
Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 
Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

Finland:  
Somfy Nordic AB Finland 
Tel: +358 (0)9 57 130 230 
Fax: +358 (0)9 57 130 231
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Somfy France 
Tel. : +33 (0) 820 374 374

Germany: 
Somfy GmbH 
Tel: +49 (0) 7472 930 0

Greece: 
SOMFY HELLAS S.A. 
Tel: +30 210 6146768

Hong Kong: 
Somfy Co. Ltd 
Tel: +852 (0) 2523 6339

Hungary : 
Somfy Kft 
Tel: +36 1814 5120

India: 
Somfy India PVT Ltd 
Tel : +(91) 11 4165 9176

Indonesia: 
Somfy Jakarta 
Tel: +(62) 21 719 3620

Iran: 
Somfy Iran 
Tel: +98-217-7951036

Israel: 
Sisa Home Automation Ltd 
Tel: +972 (0) 3 952 55 54

Italy:  
Somfy Italia s.r.l 
Tel: +39-024847181

Japan:  
SOMFY KK 
Tel: +81 (0)45 481 6800

Jordan:  
Somfy Jordan 
Tel: +962-6-5821615

Kingdom of Saudi Arabia: 
Somfy Saoudi 
Riyadh : 
Tel: +966 1 47 23 020 
Tel: +966 1 47 23 203 
Jeddah : 
Tel: +966 2 69 83 353

Kuwait:  
Somfy Kuwait 
Tel: +965 4348906

Lebanon: 
Somfy Lebanon 
Tel: +961 (0) 1 391 224

Malaisia: 
Somfy Malaisia 
Tel:+60 (0) 3 228 74743

Mexico: 
Somfy Mexico SA de CV  
Tel: 52 (55) 4777 7770

Morocco: 
Somfy Maroc 
Tel: +212-22443500

Netherlands: 
Somfy BV 
Tel: +31 (0) 23 55 44 900

Norway: 
Somfy Nordic Norge 
Tel: +47 41 57 66 39

Poland: 
Somfy SP Z.O.O. 
Tel:  +48 (22) 50 95 300

Portugal: 
Somfy Portugal 
Tel.  +351 229 396 840

Romania: 
Somfy SRL 
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

Russia: 
Somfy LLC.  
Tel: +7 495 781 47 72

Serbia: 
SOMFY Predstavni}tvo 
Tel: 00381 (0) 25 841 510

Singapore: 
Somfy PTE Ltd 
Tel: +65 (0)6383 3855

Slovak republic: 
Somfy, spol. s r.o. 
Tel: +421 337 718 638 
Tel: +421 905 455 259

South Korea: 
Somfy JOO 
Tel: +82 (0) 2594 4331

Spain: 
Somfy Espana SA 
Tel: +34 (0) 934 800 900

Sweden: 
Somfy Nordic AB 
Tel: +46 (0)40 16 59 00

Switzerland: Somfy A.G. -  
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

Syria: Somfy Syria 
Tel: +963-9-55580700

Taïwan: 
Somfy Development and 
Taiwan Branch 
Tel: +886 (0) 2 8509 8934

Thailand: 
Bangkok Regional Office 
Tel: +66 (0) 2714 3170

Tunisia: 
Somfy Tunisia 
Tel: +216-98303603

Turkey: 
Somfy TurkeyMah.,  
Tel: +90 (0) 216 651 30 15

United Arab Emirates: 
Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone 
Tel: +971 (0) 4 88 32 808

United Kingdom:  
Somfy Limited 
Tel: +44 (0) 113 391 3030

United States: 
Somfy Systems 
Tel: +1 (0) 609 395 1300
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