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VARTOTOJO VADOVAS 
Ši instrukcija taikoma visiems Sonesse 28 WireFree RTS ir Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS prietaisams, 
kurie įtraukti į šį katalogą. 

TURINYS  
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1.1. Panaudojimo sritis 46 

1.2. Atsakomybė 46 

2. Įrengimas 47 
2.1. Surinkimas 47 

2.2. Prijungimas 47 

2.3. Eksploatacijos pradžia 48 
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ruloninės užuolaidos ar žaliuzės režimas 52 

3.2. Valdymas klavišais Į VIRŠŲ, Į APAČIĄ, 
MY: ruloninės užuolaidos režime 52 

3.3. Valdymas klavišais Į VIRŠŲ, Į APAČIĄ, 
MY: žaliuzės režime 52 

3.4. Žaliuzės pasukimo greičio nustatymas 52 
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4. Techninės charakteristikos 56 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
Saugos nurodymai 

Pavojus 

Nurodo pavojų, kuris gal sukelti mirtį arba sunkius sužeidimus. 

Įspėjimas 

Nurodo pavojų, kuris gali sukelti mirtį arba sunkius sužeidimus. 

 

Būkite atsargūs 

Nurodo pavojų, kuris gali sukelti lengvo ar vidutinio sunkumo sužeidimus. 

 

Dėmesio 

Nurodo pavojų, kuris gali sukelti įrenginio pažeidimus ar sulaužymą. 

  

 

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA  
1.1. PANAUDOJIMO SRITIS 
Sonesse 28 ir Sonesse 30 pavaros yra skirtos bet kokio tipo vidaus užuolaidoms, išskyrus pantografus.  
Montuotojas – buitinių mechanizmų ir automatikos specialistas – turi įsitikinti, kad audinys sumontuotas 
laikantis standartų, galiojančių montavimo šalyje, ypatingai reikalavimo vidaus užuolaidų standartui EN 13120. 
1.2. ATSAKOMYBĖ 
Prieš montuodami ir eksploatuodami pavarą, įdėmiai peržiūrėkite šią instrukciją. Be nurodymų, pateikiamų 
šioje instrukcijoje, taip pat peržiūrėkite instrukcijas, išdėstytas pridedamame dokumente Saugos nurodymai.  
Pavarą turi montuoti buitinės mechanikos ir automatikos specialistas, atsižvelgdamas į Somfy instrukcijas ir 
taisykles, galiojančias šalyje, kur pavara bus eksploatuojama. Draudžiama naudoti įrenginį ne pagal tiesioginę 
jo paskirtį, nurodytą aukščiau. Toks eksploatavimas, kaip ir šioje instrukcijoje bei dokumente Saugos 
nurodymai nurodytų taisyklių nesilaikymas atleidžia kompaniją Somfy nuo atsakomybės ir garantinių 
įsipareigojimų. 
Po pavaros sumontavimo, montuotojas turi informuoti savo klientus apie naudojimo ir techninės priežiūros 
sąlygas, taip pat perduoti jiems eksploatavimo ir techninės priežiūros vartotojo vadovą, kartu su pridedamu 
dokumentu Saugos nurodymai. Bet kokias operacijas, susijusias su įrenginio aptarnavimu po pardavimo, turi 
atlikti buitinės mechanikos ir automatikos priemonių specialistas.  
Iškilus dvejonėms pavaros montavimo metu ir norint gauti papildomos informacijos, kreipkitės į Somfy 
konsultantą arba užsukite į tinklalapį www.somfy.lt.
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2. ĮRENGIMAS  
Dėmesio 

Buitinių mechanikos ir automatikos priemonių specialistas montuodamas pavarą 
privalo vadovautis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. 

• Venkite pavaros kritimo ir smūgių, nedarykite joje skylių ir nedėkite į skystį. 
• Kiekvienai pavarai užprogramuokite atskirą valdymo pultą. 

 

¼ Įsitikinkite, kad po montavimo šviesos diodas, programavimo mygtukas ir įvesties anga išlieka 
matomoje ir prieinamoje vietoje. 

2.1. SURINKIMAS 
2.1.1. Pavaros paruošimas 

Dėmesio 
• Sonesse 28 WireFree RTS: vidinis veleno diametras turi siekti Ø26,6 mm ar daugiau. 
• Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS: vidinis veleno diametras turi siekti Ø27,7 mm ar daugiau. 

1) Ant pavaros uždėkite perėjimą (a) ir adapterį (b). 
2) Išmatuokite atstumą (L) tarp adapterio ir pavaros galvutės. 

2.1.2. Veleno paruošimas 
1) Atpjaukite reikiamo ilgio veleną. 
2) Išvalykite nuo atraižų ir pašalinkite pjuvenas. 

2.1.3. Pavaros ir veleno surinkimas 
1) Sumontuokite pavarą velene. Įdėkite perėjimą į veleną, sudėję 

perėjimą su kreipiančiosiomis. Iki pusės įdėkite pavarą į veleną, 
pastumkite ir užtvirtinkite adapterį velene. Įdėkite pavarą į veleną 
iki galo. 

2) Jeigu reikia, išmatuokite atstumą (L) ir pritvirtinkite pavarą velene 
su savisriegiais varžtais arba išstumiamomis plieninėmis 
kniedėmis. 

2.1.4. Pavaros ir veleno sumontavimas laikikliuose 
a) Standartinis tvirtinimas. 
b) Pavaros tarpinė ypatingiems tvirtinimams. 

¼ Geresniam radijo signalo priėmimui, kai naudojamas 
karnizas, pavaros anteną įrenkite išorėje ir neleiskite jai 
persikreipti. 

2.2. PRIJUNGIMAS 
Saugumo nurodymai 
• Siekiant užtikrinti elektros tiekimo saugumą, šis III klasės pavara skirta veikimui tik 

esant saugiai itin žemai įtampai (SŽĮ). 
• Prieš transportuojant aviatransportu įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įkrovos 

lygis yra žemesnis nei 30%. 
Dėmesio 

Akumuliatorių įkrovimui naudokite įkrovimo įrenginį (rekomenduojama Somfy). 
• Prieš montavimą įsitikinkite, kad akumuliatorius visiškai išsikrovęs. 
• Prieš nustatymus akumuliatorių būtina įkrauti tik tuo atveju, jeigu paspaudus 

bet kokį mygtuką ant prijungto pulto, šviesos diodas mirksi raudonai penkis 
kartus. 

 
 
 

1) Prijunkite įkroviklį prie pavaros. 
2) Pasibaigus įkrovimui, atjunkite įkroviklį ir padėkite į 

saugojimo vietą iki kito įkrovimo.  
¼ Jeigu pavara nėra naudojama daugiau kaip 15 minučių, ji pereina į miego režimą.

Šviesos diodas dega Veiksmai 
Raudonas šviesos diodas dega 
nuolatos. Įkroviklis. 

Žalias šviesos diodas mirksi du 
kartus kas 10 sekundžių. Akumuliatorius greitai bus 

įkrautas. 

Nuolat dega žaliai. Įkrovimas baigtas. 

 



LT Sonesse 28 WireFree RTS/Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS 

48 Copyright© 2017 – 2018 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved. 

 

 

2.3. EKSPLOATACIJOS PRADŽIA 

¼ Oranžinis šviesos diodas nustatymo režime mirksi nuolatos. 

¼ Žalias šviesos diodas mirksi vieną kartą, kai gauna komandą iš susieto valdymo pulto. 

2.3.1. Kaip aktyvuoti pavarą 

Prieš pradėdami eksploatavimą, norėdami aktyvuoti pavarą, 
trumpai nuspauskite programavimo mygtuką, esantį ant pavaros 
galvutės, arba prijunkite įkroviklį. 

 

Audinys atliks greitą judesį į apačią ir į viršų 3 kartus, o tada užsidegs oranžinis šviesos diodas. 

2.3.2. Pirminis valdymo pulto programavimas 

Vienu metu paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ ant valdymo pulto: 

Įrenginys atliks judesius į viršų-į apačią, valdymo pultas laikinas užprogramuotas pavarai. 

2.3.3. Sukimo krypties patikrinimas 

Paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ ant valdymo pulto: 

a) Jeigu audinys kyla (a), sukimo kryptis teisinga: pereikite prie 
skyriaus „Galutinio padėčių nustatymas“. 

b) Jeigu audinys nusileis (b), sukimo kryptis neteisinga: pereikite 
prie kito etapo. 

• b1) Paspauskite mygtuką MY ant valdymo pulto ir 
laikykite, kol audinys atliks judesį į viršų-į apačią: 
sukimo kryptis pakeista, žalias šviesos diodas mirksi 
5 kartus. 

 

• b2) Paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ ant valdymo pulto ir patikrinkite sukimo kryptį. 

2.3.4. Galutinių padėčių nustatymas 

¼ Galutinės padėtys gali būti nustatytos bet kokia tvarka.  

1) Paspauskite ir laikykite mygtuką Į VIRŠŲ,  

kad pastumtumėte audinį į viršutinę padėtį. Jeigu reikia 1 2
 

Pakoreguokite viršutinę padėti paspausdami klavišus Į 
VIRŠŲ ir Į APAČIĄ. 

2) Norint, kad įrenginys įsimintų viršutinę galutinę padėtį: 
paspauskite mygtukus MY ir Į APAČIĄ vienu metu ir atleiskite, 
kai audinys pradės judėti. 3 4 

Viršutinė galutinė padėtis įtraukta į įrenginio atmintį, žalias 
šviesos diodas mirksi 5 kartus. 

3) Paspauskite mygtuką MY, kai audinys pasieks reikiamą apatinę 
padėtį. Jeigu reikia, pakoreguokite apatinę padėti paspausdami 5 
mygtukus Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ/ 

4) Norint, kad įrenginys įsimintų viršutinę galutinę padėtį:  
paspauskite mygtukus MY ir Į VIRŠŲ vienu metu ir atleiskite 
juos, kai audinys pradės judėti. Apatinė galutinė padėtis užprogramuota. Audinys pajudės į viršų ir sustos 
viršutinėje galutinėje padėtyje, žalias šviesos diodas mirksi 5 kartus. 

5) Norint patvirtinti ir pabaigti galutinių padėčių programavimą: Paspauskite mygtuką MY ir 
laikykite jį, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. Galutinės padėtys užprogramuotos. 

 
 

 
3x 

a = 

b = 

b1 b2 
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2.3.5. „RTS“ radijo ryšio technologijos įjungimas/išjungimas, kai valdymo pultas laikinai 
užprogramuotas pavarai (ne susietas). 

¼ Ši funkcija skirta radijo signalo perdavimo išjungimui 
siekiant taupyti akumuliatorių transportavimo metu 
arba tais atvejais, kai produktas ilgą laiką nenaudojamas 
(pvz., sandėliavimo metu). 
Norint išjungti Somfy radijo ryšio technologiją „RTS“, paspauskite  
mygtukus Į VIRŠŲ, MY ir Į APAČIĄ vienu metu, audinys atliks greitą  
judesį į viršų-į apačią 1 kartą, o žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

1) Norint išjungti Somfy radijo ryšio technologiją „RTS“, trumpai paspauskite programavimo mygtuką ant 
pavaros galvutės, audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią 2 kartus. 

2.3.6. Valdymo pulto registravimas (susiejimas)  

Po galutinės padėties nustatymo: 

Trumpai paspauskite programavimo mygtuką ant valdymo pulto. 
Audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, patvirtindamas susiejimą. 

 

Valdymo pultas užprogramuotas pavarai, žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

2.4. MONTAVIMO PATARIMAI 

2.4.1. Galimi pavaros gedimai ir jų šalinimo būdai 
 

Gedimai Galimos priežastys Šalinimo būdai 

 Žemas pavaros akumuliatoriaus įkrovimo lygis. 
Raudonas šviesos diodas mirksi 5 kartus, 
jeigu paspaudžiamas bet kuris mygtukas ant 
susieto valdymo pulto. 

Prijunkite įkroviklį. 

 Išsikrovęs valdymo pulto maitinimo elementas. Patikrinkite maitinimo elementą ir, jeigu 
reikia, pakeiskite jį. 

 Šviesos diodas neužsidega, kai 
paspaudžiamas bet kuris susieto valdymo 
pulto mygtukas. 

 

 

Įrenginys neveikia. 

Valdymo pultas netinkamas arba 
neužprogramuotas. Šviesos diodas 
neužsidega, kai paspaudžiamas bet kuris 
mygtukas ant valdymo pulto. 

Patikrinkite suderinamumą arba atlikite valdymo 
pulto susiejimą, atsižvelgdami į reikalavimus iš 
skyriaus 
3.7.1. Valdymo pulto 
pridėjimas/atjungimas. 

 Kažkas trukdo audinio judėjimui. Raudonas šviesos 
diodas nuolatos dega. 

Pašalinkite trukdantį objektą. 

 Pavara nepasiekia nustatytas galutines padėtis. 
Raudonas šviesos diodas mirksi 2 kartus: 
trumpai ir ilgai. 

Pereikite prie skyriaus „Galutinių padėčių 
nustatymas“. 

 Pavara nenustatyta arba nesusieta. Pereikite prie skyriaus „Eksploatacijos 
Oranžinis šviesos diodas dega nuolatos.            pradžia“. 

 Suveikė apsauga nuo perkaitimo. Šviesos diodas 
nuolat mirksi raudonai. 

Sulaukite pavaros atvėsimo (šviesos 
diodas išsijungs). 

  Pakoreguokite galutines padėtis. 
 Galutinės padėtys nustatytos neteisingas.  

Audinys sustoja pernelyg 
anksti. 

Audinio svoris viršija leidžiamus rodiklius. Pakeiskite audinį. 

Žemas akumuliatoriaus įkrovimo lygis. 
Raudonas šviesos diodas mirksi 5 
kartus, jeigu paspaudžiamas bet kuris 
valdymo pulto mygtukas. 

Įkraukite akumuliatorių. 

   

   

1 2 

2x 

 

 
PROG. 
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Gedimai Galimos priežastys Šalinimo būdai 

Nustatymai 
neleidžiami. Pavara 
atlieka trys greitus 
judesius į vieną ir kitą 
pusę. 

Pasiektas maksimalus valdymo 
pultų skaičius. 

Pašalinkite valdymo pultus iš atminties, kad 
pridėtumėte valdymo pultą. 
2.4.5. Valdymo pultų šalinimas iš 
įrenginio atminties 

Pasiektas maksimalus/minimalus nustatymų             Teisingai atlikite nustatymus. 
skaičius.  

Raudonas šviesos diodas 
trys kartu su pertraukomis 
trigubai sumirksi. 

 

Galutinės padėtys yra per arti viena 
kitos. 

Pakoreguokite galutines padėtys, 
atsižvelgdami į skyrių 2.4.2. 
Galutinės padėties koregavimas 

Raudonas šviesos 
diodas lėtai mirksi 3 

sekundes ir po pavaros 
judėjimo. 

Žemas akumuliatoriaus įkrovimo lygis. Liko Įkraukite akumuliatorių. 

 5% akumuliatoriaus arba mažiau. 

  

2.4.2. Galutinės padėties koregavimas 
Dėmesio 

Valdymo pultas turi būti susietas su pavara. 

¼ Oranžinis šviesos diodas mirksi tol, kol nėra užprogramuota nauja galutinė padėtis. 
2.4.2.1.  Viršutinės galutinės padėties koregavimas 

1) Trumpai paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ, kad  

pastumtumėte audinį į viršutinę galutinę padėtį. 

 
2) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ vienu metu, ir 

laikykite jas, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. 
 3 4 

3) Paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ, kad pastumtumėte 
audinį į reikiamą padėtį.  
Naujos padėties patvirtinimui, paspauskite mygtuką MY ir  
laikykite jį, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, o žalias šviesos diodas sumirksės 5 
kartus. 

2.4.2.2. Apatinės galutinės padėties koregavimas 

1) Trumpai paspauskite mygtuką Į APAČIĄ, kad  
pastumtumėte audinį į viršutinę galutinę padėtį. 

2) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ vienu metu, ir 
laikykite jas, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. 

3) Paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ, kad pastumtumėte 
audinį į reikiamą padėtį. 
Naujos padėties patvirtinimui, paspauskite mygtuką MY ir  
laikykite jį, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, o  
žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus.. 

2.4.3. Pavaros sukimo krypties koregavimas 

1) Audinio pastūmimui iš galutinių padėčių, paspauskite 
mygtuką Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ. 

2) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ vienu metu, ir 
laikykite juos, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, 
o oranžinis šviesos diodas pradės lėtai mirksėti. 
Norint pakeisti sukimo kryptį, paspauskite mygtuką MY ir  
laikykite, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, o žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

3) Paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ, kad patikrintumėte sukimo kryptį. Pavaros sukimo kryptis pasikeis 
į atvirkščią.   

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 
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2.4.4.  Sukimo krypties keitimas    

1) Audinio pastūmimui iš galutinių padėčių paspauskite 
mygtukus Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ. 

2) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ vienu metu ir 
laikykite, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, o 
oranžinis šviesos diodas pradės lėtai mirksėti.  

3) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ, MY ir Į APAČIĄ vienu metu,  
kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, pasikeis sukimo  
kryptis, o žalias šviesos diodas sumirksės penkis kartus. 

2.4.5. Valdymo pultų šalinimas iš pavaros atminties 

Norint iš pavaros atminties pašalinti visus užprogramuotus 
valdymo pultus, paspauskite programavimo mygtuką ant 
pavaros galvutės ir laikykite ją, kol audinys atliks greitą judesį į 
viršų-į apačią du kartus. Visi užprogramuoti valdymo pultai 
pašalinti, žalias šviesos diodas mirksi 5 kartus.  

 

2.4.6. Pavaros atminties šalinimas (gamyklinių nustatymų atstatymas) 

Norint pašalinti pavaros nustatymus, paspauskite programavimo 
mygtuką ant pavaros galvutės ir laikykite, kol audinys atliks 
greitą judesį į viršų-į apačią 3 kartus. 

Visi anksčiau nustatyti parametrai pašalinti. Atkurti gamykliniai pavaros  

nustatymai. Žalias šviesos diodas sumirksi 5 kartus,     
tada užsidega oranžinis šviesos diodas ir nuolatos dega. 

2.4.7. Laikinas miego režimas  
Dėmesio 

Prietaisas turi būti užprogramuotas. 

¼ Pavara nereaguos į valdymo pulto komandas 15 minučių. 

1) Paspauskit programavimo mygtuką ant pavaros galvutės ir 
laikykite ją, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią.  

2)  Trumpai paspauskite programavimo mygtuką ant pavaros 
galvutės, audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią 2 
kartus. „Miego režimas“ aktyvuotas, žalias šviesos diodas 
sumirksės 5 kartus, patvirtindamas veiksmą, oranžinis 
šviesos diodas mirksi kiekvieną sekundę, kol pavara yra 
laikiname miego režime. 

3) Norint išjungti “miego režimą”, trumpai paskauskite 
programavimo mygtuką ant pavaros galvutės. Audinys atliks 
greitą judesį į viršų-į apačią, o tada vėl pradės reaguoti į 
valdymo pulto komandas. Žalias šviesos diodas sumirksės 
5 kartus.  

1 

 
 

 
2x 

1 

 
 
 

 
2 

 
 

2x 
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1    

3. EKSPLOATAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

3.1. RULONINĖS UŽUOLAIDOS AR ŽALIUZĖS REŽIMAS 

Pavaros skirtos darbui dviem režimais: žaliuzės ir ruloninės užuolaidos. 
Ši funkcija leidžia nustatyti pavarą pagal panaudojimo sritį. 

¼ Pavara nustatyta (pagal nutylėjimą) darbui ruloninės užuolaidos režimu.  

1) Pastumkite audinį į vieną iš galutinių padėčių. 1 

2) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ vienu metu, ir 
laikykite, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. 

3) Perjungimui iš ruloninės užuolaidos į žaliuzės režimą, paspauskite mygtukus  
MY ir Į APAČIĄ vienu metu, ir laikykite jas, kol audinys atliks greitą judesį į  
viršų-į apačią.            2                        3 
Žalias šviesos diodas sumirksės du artus, parodydamas, kad pavara yra 
ruloninių užuolaidų režime    
arba trys kartus, parodydamas, kad pavara yra žaliuzės režime. 

3.2.  Į VIRŠŲ, Į APAČIĄ, MY MYGTUKŲ VALDYMAS: RULONINĖS UŽUOLAIDOS 
REŽIME 

1) Trumpai paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ, kad 
pastumtumėte audinį į reikiamą galutinę padėtį. 

2) Trumpai paspauskite mygtuką MY, kad sustabdytumėte 
audinio judėjimą. 

3) (Jeigu my padėtis užprogramuota) Trumpai paspauskite 
mygtuką MY, kad pastumtumėte audinį į padėtį my. 

 
 

3.3. Į VIRŠŲ, Į APAČIĄ, MY MYGTUKŲ VALDYMAS:ŽALIUZĖS REŽIME 
1) Trumpai (mažiau nei 0,5 s) paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ 

arba Į APAČIĄ, kad pastumtumėte audinį į reikiamą galutinę 
padėtį. 

2) Paspauskite mygtuką MY, kad sustabdytumėte audinio 
judėjimą. 

3) (Jeigu padėtis my užprogramuota) Trumpai paspauskite 
mygtuką MY, kad pastumtumėte audinį į padėtį my. Audinys 
automatiškai pasistums iš pradžių į apatinę galutinę padėtį, o 
tada į padėtį my. 

4) Plokščių pasvyrimo kampo keitimui naudokite sukimo 
mygtuką ant valdymo pulto arba paspauskite mygtuką Į 
VIRŠŲ ar Į APAČIĄ, ir laikykite, kol plokštės priims reikiama 
padėtį. 

 
 

3.4. ŽALIUZĖS PASUKIMO GREIČIO NUSTATYMAS   
1) Norint sumažinti žaliuzės pasukimo greitį, paspauskite  

mygtukus MY ir Į APAČIĄ vienu metu, ir laikykite juos, kol  
audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. 
Jeigu reikia, pakartokite reguliavimą. Visiškas audinio 
sustojimas ir žalio šviesos diodo sumirksėjimas penkis kartu 
reiškia, kad nustatytas minimalus greitis. 

2) Norėdami padidinti žaliuzių pasukimo greitį, paspauskite mygtukus STOP ir Į VIRŠŲ vienu metu, 
ir laikykite, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. Jeigu reikia, pakartokite reguliavimą. 
Visiškas audinio sustojimas ir žalio šviesos diodo sumirksėjimas penkis kartu reiškia, kad 
nustatytas minimalus greitis. 

1 

2 3 

4 
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1 2 

3.5. TARPINĖ PADĖTIS SMYo 

¼ Tarpinis sustojimas arba „tarpinė padėtis (my)“ – audinio padėtis tarp viršutinės ir 
žemutinės galutinės padėties. 

1) Norėdami nustatyti šią funkciją, pastumkite audinį į reikiamą 
padėtį naudodami mygtukus Į VIRŠŲ ir Į APAČIĄ. Trumpai 
paspauskite mygtuką MY, kad sustabdytumėte audinio 
judėjimą.  

 
2) Paspauskite mygtuką MY ir laikykite jį, kol audinys atliks judesį į viršų-į apačią. Tarpinė padėtis (my) 

užprogramuota, žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

3.5.1. Tarpinės padėties keitimas (my) 1 2 

1) Paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ arba Į APAČIĄ, kad 
pastumtumėte audinį į naują reikiamą tarpinę padėtį (my). 

2) Paspauskite mygtuką MY, kad sustabdytumėte audinio 
judėjimą. 

3) Paspauskite mygtuką MY ir laikykite jį tol, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. Nauja 
tarpinė padėtis (my) užprogramuota, žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

¼ Galima nustatyti tik vieną tarpinę padėtį (my). 

3.5.2. Tarpinės padėties naudojimas (my) 
Dėmesio 

Konstrukcijos audinys neturi judėti. 

Trumpai paspauskite mygtuką MY: audinys pasistums į  
tarpinę padėtį (my). 

3.6. GREIČIO NUSTATYMAS 

¼ Šiame režime lėtai mirksi oranžinis šviesos diodas.   
1) Pastumkite audinį į vieną iš galutinių padėčių. Paspauskite 1 

mygtukus Į VIRŠŲ, MY ir Į APAČIĄ vienu metu, ir laikykite juos, kol 
audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią 1 kartą. Audinys 
automatiškai judės į viršų ir į apačią su 10 sekundžių intervalu, 
o žalias šviesos diodas mirksės 5 kartus, patvirtindamas 
perėjimą į greičio reguliavimo režimą. 
 

2) Greičio padidinimui paspauskite mygtuką Į VIRŠŲ ir l a i k yk i te  
jį tol, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią, o žalias šviesos 3 4 

diodas sumirksės 5 kartus. Jeigu reikės, pakartokite nustatymą. 
 

¼ Maksimalus greitis pasiekiamas, kai pavara atlieka                                          
po tris greitus judesius viena ir kita kryptimi. Raudonas šviesos diodas sumirksės tris 
kartus su pertraukomis, greitai mirksėdamas trigubu šviesos signalu. 

3) Norėdami sumažinti greitį, paspauskite mygtuką Į APAČIĄ ir laikykite, kol audinys atliks greitą 
judesį į virus-į apačią. Jeigu reikės, pakartokite nustatymą. 

¼ Minimalus greitis pasiekiamas, kai pavara atlieka po tris greitus judesius viena ir kita 
kryptimi. 

4) Norėdami patvirtinti naują greitį spauskite mygtuką MY ir laikykite, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į 
apačią, o žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

 

 
10 с 10 с 
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A                                             

 
 
PROG. 

3.7. EKSPLOATAVIMO PATARIMAI 
 

Gedimai Galimos priežastys Šalinimo priemonės 
 Išsikrovęs valdymo pulto maitinimo elementas. Būtina pakeisti valdymo pulto 

maitinimo elementą. 
 Šviesos diodas neįsižiebia, kai paspaudžiamas bet kuris 

mygtukas ant susieto valdymo pulto. 
 

   

 Žemas pavaros akumuliatoriaus įkrovimo lygis. 
Raudonas 

Prijunkite įkroviklį. 

 
Įrenginys 
neveikia. 

šviesos diodas  sumirksi 5 kartus, jeigu 
paspaudžiamas bet kuris susieto valdymo pulto 
mygtukas. 

.  

Įjungta radijo ryšio technologija „RTS“. Šviesos diodas 
neįsižiebia, kai paspaudžiamas bet kuris mygtukas ant susieto 
valdymo pulto. 

Paspauskite pavaros mygtuką 
PROG. 

   

  Sulaukite pavaros atvėsinimo. 

 Įjungta pavaros perkaitimo apsauga (raudonas 
šviesos diodas lėtai mirksi). 

 (raudonas šviesos diodas nustoja 
mirksėjęs, kai pavara paruošta 

  naudojimui). 
Audinys sustoja 
nepasiekęs galutinės 
padėties. 

Pavara aptiko kliūtį (raudonas šviesos diodas Pastumkite audinį kita kryptimi. 

  nuolatos dega).  

    

3.7.1.  Valdymo pulto pridėjimas/šalinimas                       
 

¼ Oranžinis šviesos diodas lėtai mirksi pridėjus arba pašalinus valdymo pultą. 

Valdymo pulto naudojimas (A), kuris buvo anksčiau užprogramuotas pavarai: 
1) Paspauskite programavimo mygtuką ant valdymo pulto  

(A) ir laikykite, kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią. Žalias 
šviesos diodas sumirksės 5 kartus, tada užsidega oranžinis šviesos 
diodas ir lėtai mirksi. 

1 2 

PROG. 

   B  

2) Trumpai paspauskite programavimo mygtuką galinėje naujo pulto dalyje (B), kad pridėtumėte arba 
pašalintumėte valdymo pultą; žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

Programavimo mygtuko naudojimas ant pavaros galvutės 
1) Paspauskite programavimo mygtuką ant pavaros galvutės ir laikykite, 

kol audinys atliks greitą judesį į priekį-į apačią. Žalias šviesos diodas 
sumirksės 5 kartus, tada įsižiebs oranžinis šviesos diodas ir lėtai 
mirksės. 

2) Trumpai paspauskite programavimo mygtuką ant valdymo pulto (B), kad pridėtumėte arba 
pašalintumėte valdymo pultą‘ žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

3.7.2. „RTS“ radijo technologijos įjungimas/išjungimas, kai valdymo pultas 
visiškai užprogramuotas 

¼ Išjungus radijo signalą, akumuliatoriaus įkrova išsaugoma transportavimo metu arba tais 
atvejais, kai produktas ilgą laiką nenaudojamas (pvz., sandėliuojant). Toliau išvardintus 
veiksmus galima atlikti tik režime „User“ (Vartotojas). 

 Paspauskite programavimo mygtuką ant užprogramuoto pulto arba 
programavimo mygtuką ant pavaros galvutės ir laikykite, kol audinys 
atliks greitą judesį į viršų-į apačią, o žalias šviesos diodas sumirksės 5 
kartus. (Pavara bus programavimo režime). 

RTS RADIJO RYŠIO TECHNOLOGIJOS IŠJUNGIMUI: 

a) Paspauskite mygtukus Į VIRŠŲ, MY ir Į APAČIĄ vienu metu, 
kol audinys atliks greitą judesį į viršų-į apačią 1 kartą, o 
žalias šviesos diodas sumirksės 5 kartus. 

RTS RADIJO RYŠIO TECHNOLOGIJOS ĮJUNGIMUI: 
b) Trumpai paspauskite programavimo mygtuką ant pavaros 

1 2 

PROG. 

B 

PROG. 

a b 
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galvutės arba prijunkite įkroviklį, audinys atliks greitą judesį į 
viršų-į apačią 1 kartą, o žalias šviesos diodas sumirksės 5 
kartus. 
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3.8. AKUMULIATORIAUS KEITIMAS 

¼ Kreipkitės į kompaniją Somfy, norėdami gauti akumuliatoriaus modelio 

rekomendacijas. 

Būkite atsargūs 

Akumuliatorių reikėtų keisti tik griežtai tokiu pačiu modeliu, o tai atlikti turėtų 
tik buitinės mechanikos ir automatikos specialistas. 

Dėmesio 

• Nenaudokite įrankių, galinčių pažeisti pavarą akumuliatoriaus keitimo metu. 

• Nenukirpkite antenos laido ir saugokite jį nuo pažeidimų. 

1) Jeigu pavara pritvirtinti prie veleno, nuimkite audinį, kad 
gautumėte prieigą prie savisriegių arba išimamu plieninių 
kniedžių (pavaros adapterio pusė) ir išimkite jas. 

2) Paimkite pavaros galvutę ir išimkite pavarą, pastumdami ją 
iš audinio veleno. 

3) Jeigu reikia, pastumkite šešiakampę galvutę ant pavaros 
veleno, kad gautumėte prieigą prie dviejų T6 Torx varžtų 
arba varžtų su kryžmine galvute, o tada atsukite pavaros 
galvutę. 

4) Atsargiai nuimkite pavaros galvutę nuo pavaros veleno, 
stengdamiesi nepažeisti laidų, ir atjunkite akumuliatorių. 

5) Sugriebkite ir nuimkite senąjį akumuliatorių, pastumdami jį iš 
pavaros veleno ir stengdamiesi nepažeisti laidų. 

6) Įdėkite ir įstumkite naują akumuliatorių į pavaros veleną, 
palikdami akumuliatoriaus lizdą prieinama iš išorinės veleno 
pusės. 

7) Prijunkite naują akumuliatorių. 

8) Įdėkite pavaros galvutę suderindami išpjovas su išsikišimais 
ant pavaros veleno; būkite atsargūs, kad nenupjautumėte 
laidų. 

9) Prisukite pavaros galvutę prie pavaros veleno dviem T6 
Torx varžtais arba varžtais su kryžmine galvute. 

10) Atlikite montavimą atsižvelgdami į skyrių 2.1.3. Pavaros ir 
veleno surinkimas. 

¼ Jeigu reikės, sureguliuokite galutines padėtis, 
atsižvelgdami į skyrių 2.4.2. Galutinės padėties 
koregavimas. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 2.1.3. Pavaros ir veleno 
surinkimas 



LT Sonesse 28 WireFree RTS/Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS 

Copyright© 2017 – 2018 SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme. All rights reserved. 57 

 

 

4. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS  
 

Maitinimas iš tinklo 
12 В Stabilizuotas nuolatinės 12V elektros 
energijos srovės maitinimas 

Naudojami dažniai ir galingumas 433,42 Mhz 
Sonesse 28 WireFree RTS sukimo momentas 1,1 Nm 
Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS sukimo 
momentas 

2 Nm 

Greitis 10–28 aps/min 
Elektros izoliacija III 
Minimalus atstumas tarp galutinių padėčių 

1 apsukimas 

Eksploatavimo temperatūra nuo 0°C iki + 60°C 

Apsaugos klasės 
IP 20 (naudojimui tik vidaus patalpose) 

Įkrovimo temperatūra 0 / +45 °C 
Akumuliatoriaus tipas Ličio-jonų 
Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė Ne daugiau 6 valandų 
Judėjimo laikas 4 minutės 
Maksimalus prijungtų valdymo prietaisų 
skaičius 

12 

¼ Norėdami gauti papildomos informacijos apie pavaros technines charakteristikas, 
prašome kreiptis į Somfy konsultantą. 

 
Akumuliatorių ir maitinimo elementų nederėtų išmesti kartu su kitomis atliekomis. Priduokite juos 
artimiausiose utilizavimo punktuose. 

 

 Mes rūpinamės aplinka. Neišmeskite gaminių kartu su buitinėmis atliekamos. Priduokite juos 
specializuotuose utilizavimo punktuose.  

 

Šiuo tekstu SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 Kliuzo miestas, pareiškia, kad pavara, kuriai skirtas 
šis vartotojo vadovas, eksploatuojamas atsižvelgiant į šį vartotojo vadovą, atitinka visus 
pagrindinius ES direktyvų reikalavimus, o būtent Mechaninės įrangos direktyvą 2006/42/EC ir 
Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/53/EU. 

Visas Europos sąjungos reikalavimų atitikimo sertifikatas prieinamas adresu 
www.somfy.com/ce. 

Antunas Kreze, atitikimo skyriaus vadybininkas, atliekantis pareigas komercijos 
direktoriaus vardu, Kliuzo miestas, Prancūzija, 12/2018. 

http://www.somfy.com/ce
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