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Käesolevaid juhiseid kohaldatakse kõigile MoveliteTM RTS iga pöördemomendi ja 

kiirusega mootoritele. Käesolevaid juhiseid saab kohaldada ka Irismo Plus RTS’ile. 
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1. KOHUSTUSLIK TEAVE 

 

1.1. RAKENDUSALAD 
MoveliteTM mootor on mõeldud kardinate liigutamiseks igat tüüpi kardinapuudega 
 
1.2. VASTUTUS 
 

Mis tahes kasutus väljaspool SOMFY määratletud rakendusala on nõuetele 

mittevastav. SOMFY ei vastuta sellise kasutuse ega käesolevate juhiste järgimata jätmise 

eest, selle tulemusena muutub ka garantii kehtetuks. Kui ajami paigaldamise ajal tekib mis 

tahes kahtlusi või kui soovite saada lisateavet, külastage veebilehte www.Somfy.com või 

pöörduge oma SOMFY kontaktisiku poole. 

PAIGALDAMISE JAOKS OLULISED OHUTUSJUHISED 

HOIATUS: Olulised ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, kuna ebaõige paigaldus 

võib põhjustada raskeid vigastusi. 

Paigaldamise järel andke juhised kasutajale üle. Ajam tuleb paigaldada 

ajamisüsteemide ja majapidamiste automatiseerimises kvalifitseeritud paigaldaja poolt. 

Paigaldaja peab kasutajat teavitama vajadusest korraldada ajamiga varustatud seadme 

ja sellega seonduvate lisatarvikute hooldus. Ta peab määratlema, millised objektid 

hooldust, asendamist või kontrollimist vajavad. 

Veenduge, et ajamiga varustatud toote kaal ja mõõtmed ühilduvad 

nimipöördemomendiga ja nimitööajaga. See teave on kättesaadav Teie Somfy kontaktisiku 

juures. 

Kasutage üksnes SOMFY loetletud lisatarvikuid seadme sobitamiseks. Lisatarvikute 

osanumbrid on kättesaadavad Teie SOMFY kontaktisiku juures. 

Uurige SOMFY pakutavat kirjandust veendumaks, et kontrollpunktid ühilduvad 

valitud aktuaatoriga. 



 

 

Statsionaarsed kontrollseadmed peavad olema pärast paigaldust selgelt nähtavad. 

Kooskõlas juhtmestusreeglitega peab statsionaarsetes juhtmetes olema liikumissuunas 

paigaldatud mitme poolusega lülitusseade. 

  

Kui toitejuhe on saanud kahjustada, siis tuleb see asendada identse juhtmega. Kui juhet 

ei saa eemaldada, tagastage ajam järelmüügi osakonda, et ohtu vältida. 

Elektrišoki riski vähendamiseks peab nimetatud seade olema sobivalt maandatud. 

Mõned ajamite versioonid tarnitakse koos maanduse jaoks tüüpilise pistikuga, millel on 

kolmas (maandus-) haru. Selline pistik sobib kokku üksnes maanduse jaoks tüüpilise 

pistikupesaga. Kui pistik ei sobi pistikupessa, võtke sobiva pistikupesa paigaldamiseks 

ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ärge muutke pistikut mis tahes viisil. 

Inimese juuresolekut tuvastava anduri käivitusosa peab asetsema ajami abil liigutava 

osa otseses vaateväljas, kuid eemal liikuvatest osadest. See peab olema paigaldatud 

vähemalt 1,5 m kõrgusele ja ei tohi olla avalikult kättesaadav. 

 

OLULISED OHUTUSJUHISED 

HOIATUS: Olulised ohutusjuhised. Inimeste ohutuse tagamiseks on oluline 

käesolevaid juhiseid järgida. 

Säilitage käesolevaid juhiseid. 

HOIATUS: Ajam tuleb puhastamise, hoolduse ja osade asendamise ajaks toiteallikast 

eemaldada. 

-Teie paigaldaja peab Teid teavitama igast vajalikust hooldusest. Ärge lubage lastel 

statsionaarsete kontrollseadmetega mängida. Hoidke kaugjuhtimisseadmed lastest eemal. 

Vaadake ajamiga varustatud paigaldist liikumise ajal ning hoidke inimesed eemal kuni 

ajami abil töötav paigaldis on täielikult laiali läinud. Ajam tuleb puhastamise, hoolduse ja 

osade asendamise ajaks toiteallikast eemaldada. 

Kontrollige paigaldist sagedasti tasakaalustatuse ja kulumisjälgede osas ning kaablite 

ja vedrude kahjustumise osas. Kasutamine ei ole lubatud, kui on vaja parandada või 

kohandada. 

Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed alates vanusest 8 eluaastat ja inimesed, kelle 

füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad 

kogemused ja teadmised, kui nende tegevust jälgitakse või kui neile on antud juhised 

seadme ohutu kasutamise kohta, ning nad mõistavad võimalikke ohte. 

Lapsed ei tohi teha puhastust või kasutajapoolset hooldust ilma järelevalveta. 

Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

Enne ajami paigaldamist eemaldage mis tahes ebavajalikud juhtmed ja lülitage välja 

kõik seadmed, mida ei ole vaja elektriliseks käitamiseks. 

Kui ajam on varustatud käsilülitiga, paigaldage selle käivitusseadis vähemalt 1,8 m 

kõrgusele. 

LpA ≤70 dB(A). 
 
 

SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme, F-74300 

CLUSES deklareerib tootjana käesolevaga, et 

käesolevates juhendites käsitletud ajam, mis on tähistatud 

sisendpingega 230V~50Hz ja mida kasutatakse vastavalt 

käesolevatele juhistele, on vastavuses kohaldatavate 

Euroopa direktiivide ja eelkõige masinadirektiivi 

2006/42/EL ja raadiodirektiivi 2014/53/EL oluliste 

nõuetega. EL nõuetele vastavuse deklaratsiooni täistekst 

on leitav veebilehelt www.somfy.com/ce. Antoine Creze, 

heakskiidu eest vastutav juht, kes tegutseb tegevdirektori 

asetäitjana, Cluses, 01/2018 
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 Ohutushoiatus!   Ettevaatust!     Teave 

 Illustratsiooni vt lk 122 

 

2. PAIGALDUS 

 Juhised, mida ajami ja koduse automatiseerimise asjatundja peab järgima MoveliteTM 

mootori paigaldamisel. 

Ajamit ei tohi kunagi kukutada, lüüa, puurida ega vee alla lasta. Paigaldage iga ajami jaoks 

eraldi kontrollpunkt. 

 

2.1. PAIGALDUS 

2.1.1 Siini paigaldamine (joonis A) 

1) Märkige klambrite asend. 

2) Puurige augud lakke või seina õigetesse kohtadesse. 

3) Kinnitage klambrid. 

4) Kinnitage siin klambritele.   
2.1.2. 2.1.1. Siini paigaldamine (joonis A) 

1) Vabastage mootori lukustus 

2) Sisestage mootori telg ajami rihmaratta avasse. 

3) Lukustage mootor 

 

2.2. JUHTMED (joonis C) 

  Läbi metallseina viidud kaableid tuleb kaitsta ja isoleerida mantli või hülsiga   
Kinnitage kaablid, et hoida ära mis tahes kontakt liikuvate osadega.   
Jätke ajami toitekaabel juurdepääsetavasse asendisse: seda peab saama lihtsalt asendada. 

- Lülitage toide välja..  
- Ühendage ajam vastavalt allolevas tabelis olevale teabele: 
 
AC-juhtmed (joonis C1) 

 Juhe 100V kuni 240V 

1 Neutraal Sinine 

2 Faas Pruun 

3 Maandus Kollane / roheline 
 

DCT-juhtmed (joonis C2) 

1 CCW (avatud) Vooluta kontakt NO 4  

2  5 Stopp - Vooluta kontakt NO 

3 Maandus tavaline 6 CW (suletud) Vooluta kontakt NO 

 

Ühilduvad kontrollseadmed - Kontrollseadme juhtmed (joonis D) 

1) Seadistusvahend 

2) Centralis IB 

3) 2 NO (tavaliselt avatud) vooluta kontakti lülitit 
 

 

2.3. KOKKUPANEK 
 

DCT seadistusvahend RTS kontrollpunkt 
OPEN MY/STOP 

CLOSE 

 

2.3.1. RTS kontrollpunkti eelprogrammeerimine (üksnes RTS versiooni puhul) (joonis F) 

1) Lülitage toide sisse. 

2) Vajutage RTS kontrollpunktil üheaegselt nuppe Avamine ja Sulgemine: mootoriga toode 

liigub üles ja alla ning RTS kontrollpunkt on mootoris eelprogrammeeritud.. 

 



 

 

 

 

2.3.2. Lõpp-piiride seadistamine 

Esimese avamise või sulgemise käskluse peale liigub mootoriga toode esimest korda, et 

salvestada fikseeritud peatumisasend. 

 

2.3.3. Pöörlemissuuna kontrollimine (joonis F) 

1) Vajutage RTS kontrollpunktil nuppe Avamine: 

a) Kui mootoriga toode avaneb (a), on pöörlemissuund õige.. 

b) Kui mootoriga toode sulgub (b), on pöörlemissuund vale: Liikuge järgmisse astmesse. 

2) Vajutage RTS kontrollpunktil nuppu my kuni mootoriga toode hakkab liikuma: 

pöörlemissuund on muudetud.. 

3) Vajutage RTS kontrollpunktil nuppu Avamine, et kontrollida pöörlemissuunda.. 

 

2.3.4. RTS kontrollpunkti salvestamine (joonis G) 

Vajutage nuppu PROG kontrollpunkti taga kuni mootoriga toode hakkab liikuma. 

Kaugjuhtimisseadme aadress on püsivalt salvestatud. 

 

2.3.5. Puuteliigutuse tundlikkuse reguleerimine (joonis H) 

1) Vajutage RTS kontrollpunkt nuppe Avamine ja Sulgemine samaaegselt kuni mootoriga 

toode hakkab liikuma. 

2) Vajutage nuppe Avamine ja Sulgemine samaaegselt kuni mootoriga tööde hakkab liikuma, 

et lülituda kõrgemalt tundlikkuselt madalamale, puutetundlikkuse puudumisele ja tagasi 

kõrgemale tundlikkusele. 

3) Vajutage nuppu my kuni mootoriga toode hakkab liikuma, et seaded kinnitada.. 

 

2.3.6. Vooluta kontakti ergonoomikaseaded: Standardne või 2 nupuga järjestus (joonis 

I) 

1) Vajutage DCT seadistusvahendi nuppe Avamine, Stopp ja Sulgemine samaaegselt kuni 

mootoriga toode hakkab liikuma.. 

2) Vajutage DCT seadistusvahendi nuppe Stopp ja Sulgemine samaaegselt kuni mootoriga 

toode hakkab liikuma, et muuta ergonoomikat.. 

 

2.4. JUHISED JA SOOVITUSED PAIGALDUSE KOHTA 

 

2.4.1.  Küsimused MoveliteTM kohta? 

Tähelepanekud Võimalikud põhjused Lahendused 
Mootoriga toode 

ei tööta. 
 

Juhtmestus on vale. 

 

Kontrollige toidet ja ühendage see uuesti 

 

Kontrollpunkti patarei on nõrk. 
Kontrollige, kas patarei on nõrk ja vajadusel 

asendage see. 

Kontrollpunkt ei ole 
ühilduv. 

Kontrollige ühilduvust ja vajadusel asendage 
kontrollpunkt. 

Kasutatud kontrollpunkt ei 

ole mootorisse 

programmeeritud. 

Kasutage programmeeritud kontrollpunkti või 

programmeerige asjaomane kontrollpunkt. 

 

2.4.2. Lõpp-piiride uuesti seadistamine  

Avatud lõpp-piiri kohandamine (joonis J) 

1) Vajutage nuppu Avamine, et liigutada mootoriga toode ümberreguleerimiseks lõpp-piirile. 

2) Vajutage RTS kontrollpunkt nuppe Avamine ja Sulgemine samaaegselt kuni mootoriga 

toode hakkab liikuma.. 

3) Vajutage nuppe Avamine või Sulgemine, et liigutada mootoriga toode uude soovitud 

asendisse. 

4) Uue lõpp-piiri kinnitamiseks vajutage nuppu my/Stopp kuni mootoriga toode hakkab 

liikuma. 

 



 

 

Suletud lõpp-piiri kohandamine (joonis K) 

1) Vajutage nuppu Sulgemine, et liigutada mootoriga toode ümberreguleerimiseks lõpp-

piirile.. 

2) Vajutage RTS kontrollpunkt nuppe Avamine ja Sulgemine samaaegselt kuni mootoriga 

toode hakkab liikuma. 

3) Vajutage nuppe Avamine või Sulgemine, et liigutada mootoriga toode uude soovitud 

asendisse. 

4) Uue lõpp-piiri kinnitamiseks vajutage nuppu my/Stopp kuni mootoriga toode hakkab 

liikuma. 

 

2.4.3. Kontrollpunkti kustutamine mootori mälust (joonis L) 

Selle ümberseadistusega kustutatakse kõik lokaalsed kontrollpunktid, kuid lõpp-piiride seaded 

ja eelistatud asendid jäävad alles. 

Kõigi programmeeritud kontrollpunktide kustutamiseks kasutage nõela mootori nupu PROG 

vajutamiseks ja hoidmiseks kuni mootoriga toode liigub kaks korda. 

Kõik kontrollpunktid on kustutatud. 

 

2.4.4. Mootori mälu kustutamine (joonis M) 

Selle ümberseadistusega kustutatakse kõik kontrollpunktid, kõik andurid ja kõik lõpp-piiride 

seaded ning seadistatakse mootori eelistatud asend (my). 

Mootori ümberseadistamiseks kasutage nõela nupu PROG vajutamiseks ja hoidmiseks kuni 

mootoriga toode liigub 3 korda. Kõik seaded on kustutatud. 

 

3. KASUTAMINE JA HOOLDUS 

 Ajam on hooldusvaba.  

3.1. AVAMISE JA SULGEMISE NUPUD (joonis N) 

Nupu Avamine või Sulgemine vajutamine avab või sulgeb mootoriga toote täielikult. 

 

3.2. STOPP-FUNKTSIOON (joonis O) 

Mootoriga toode liigub. 

Vajutage lühidalt nuppu my: mootoriga toode peatub automaatselt. 

 

3.3. EELISTATUD ASEND (my) (joonis P) 

Mootoriga toode on peatunud. 

Vajutage lühidalt nuppu my: mootoriga toode hakkab liikuma ja peatub eelistatud asendis 

(my). Eelistatud (my) asendi muutmiseks või kustutamiseks vt jaotist pealkirjaga „Täiendavad 

seadistused“ 

 

3.4. TÄIENDAVAD SEADISTUSED 

3.4.1. Eelistatud asendi (my) muutmine (joonis Q) 

1) Asetage mootoriga toode soovitud eelistatud asendisse (my). 

2) Vajutage nuppu my  ≈ 5 sekundit kuni mootoriga toode hakkab liikuma: eelistatud asend 

(my) on programmeeritud. 

3.4.2. Eelistatud asendi (my) kustutamine (joonis R) 

1) Vajutage nuppu my: mootoriga toode hakkab liikuma ja peatub eelistatud asendis (my). 

2) Vajutage uuesti nuppu my kuni mootoriga toode hakkab liikuma: eelistatud asend (my) on 

kustutatud. 

3.4.3. Somfy kontrollpunktide lisamine/kustutamine 

Vaadake asjaomast juhendit 

3.4.4. Mootori pöörlemissuuna muutmine (joonis S) 

Liigutage mootoriga toode lõpppiiridest eemale. 

1) Vajutage RTS kontrollpunkt nuppe Avamine ja Sulgemine samaaegselt kuni mootoriga 

toode hakkab liikuma. 

2) Vajutage nuppu my kuni mootoriga toode hakkab liikuma, et muuta pöörlemissuund 

vastupidiseks. 

 

3.5. JUHISED JA SOOVITUSED KASUTAMISE KOHTA 



 

 

3.5.1. Küsimused MoveliteTM kohta?  

Tähelepanekud Võimalikud põhjused Lahendused 

Mootoriga toode ei 

tööta. 

Kontrollpunkti patarei on nõrk. Kontrollige, kas patarei on nõrk ja 

vajadusel asendage see. 

Motoriseerimine on 

soojuskaitserežiimil. 

Oodake mootori jahtumist. 

 

Kui mootoriga toode ei tööta endiselt, võtke ühendust motoriseerimise ja koduse 

automatiseerimise asjatundjaga. 

 

3.5.2. Kadunud või katkise Somfy kontrollpunkti asendamine 

Kadunud või katkise kontrollpunkti asendamiseks võtke ühendust Somfy motoriseerimise ja 

koduse automatiseerimise asjatundjaga. 

 

4. TEHNILISED ANDMED 

Toide 100–240 V 

Raadiosagedus 433,42 MHz 

Töötemperatuur 0°C kuni + 60°C 

Indekseerimiskaitse määr IP 30 

Ohutusklass Klass I 
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