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„MoveliteTM WT“ instrukcija 
 

 

 

 

Šie norādījumi attiecas uz visiem visu griezes momentu/ātrumu MoveliteTM RTS motoriem. Šie 

norādījumi ir izmantojami arī Irismo Plus WT. 
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1. IEPRIEKŠĒJA INFORMĀCIJA 

 

1.1. LIETOŠANAS JOMAS 
MoveliteTM motors ir paredzēts visu veidu aizkaru vadīšanai. 
 
1.2. ATBILDĪBA 
 
Jebkura lietošana, kas neatbilst SOMFY noteiktajai piemērošanas jomai, neatbilst prasībām. 

SOMFY neatbild par šādu lietošanu vai šo norādījumu neievērošanu, kā rezultātā arī tiks anulēta 

garantija. Ja piedziņas ierīces instalēšanas laikā rodas šaubas vai lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, 

apmeklējiet www.Somfy.com tīmekļa vietni vai sazinieties ar savu SOMFY kontaktpersonu. 

 

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UZSTĀDĪŠANAI 

BRĪDINĀJUMS: Svarīgi drošības norādījumi. Ievērojiet visus norādījumus, jo nepareiza uzstādīšana 

var izraisīt smagu ievainojumu. Pēc uzstādīšanas, lūdzu, sniedziet šos norādījumus lietotājam. Piedziņas 

ierīce jāuzstāda kvalificētam vadības sistēmu un vietējās automatizācijas ierīču uzstādītājam. 

Uzstādītājam jāinformē lietotājs par nepieciešamību organizēt vadāmo vienību un ar to saistīto piederumu 

apkopi. Viņam jānorāda ierīces daļas, kurām nepieciešama apkope, nomaiņa vai pārbaude. 

Pārliecinieties, ka pārvietojamā izstrādājuma svars un izmēri ir saderīgi ar nominālo griezes 

momentu un nominālo darbības laiku. Šī informācija ir pieejama no jūsu Somfy kontaktpersonas. 

 

Izmantojiet tikai tos piederumus (aizkaru sliedi, kronšteinus utt.), kurus SOMFY norādījis kā ierīcei 

atbilstošus. Piederumu detaļu numuri ir pieejami no SOMFY kontaktpersonas. 

Lūdzu, skatiet SOMFY literatūru, lai noskaidrotu kontrolpunktu (-us), kas ir saderīgi ar izvēlēto 

izpildmehānismu. Stacionārām vadības ierīcēm jābūt skaidri redzamām pēc uzstādīšanas. Saskaņā ar 

elektroinstalācijas noteikumiem fiksētajā elektroinstalācijā augšup ir jāiemontē piemērots daudzpolu 

slēdzis. 

 

Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ar identisku vadu. Ja vads nav noņemams, lai izvairītos no 

bīstamības, atdodiet disku atpakaļ pārdošanas nodaļai. 



 

 

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šai iekārtai jābūt pareizi iezemētai. Dažas versijās 

Drives (piedziņas ierīces) ir aprīkotas ar iezemējuma spraudni, kuram ir trešā (zemējuma) tapa. Šis 

spraudnis derēs tikai zemējuma tipa kontaktligzdā. Ja spraudnis neder kontaktligzdā, sazinieties ar 

kvalificētu elektriķi, lai uzstādītu pareizo kontaktligzdu. Nekādā veidā nepārveidojiet spraudni. 

 

Jaukta tipa slēdža iedarbināšanas elements novietojams tiešas redzamības vietā no vadītās daļas, bet 

prom no kustīgajām daļām. Tas jāuzstāda vismaz 1,5 m augstumā un nepieejamā vietā. 

 

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 

BRĪDINĀJUMS: Svarīgi drošības norādījumi. Personu drošībai ir svarīgi ievērot šos norādījumus. 

Saglabājiet šos norādījumus. 

BRĪDINĀJUMS: Tīrīšanas, apkopes un rezerves daļu nomaiņas laikā piedziņas disks ir jāatvieno no 

strāvas avota. 

 

-Jūsu uzstādītājam jāinformē jūs par jebkādu nepieciešamo apkopi. Neļaujiet bērniem spēlēties ar 

fiksētajām vadības ierīcēm. Tālvadības pulti turiet prom no bērniem. 

Vērojiet ierīces instalāciju, kamēr tā pārvietojas, un neļaujiet cilvēkiem tai tuvoties, līdz ierīces 

instalācija ir pilnībā izbīdīta. Tīrīšanas, apkopes un rezerves daļu nomaiņas laikā piedziņas ierīce 

jāatvieno no strāvas avota. Bieži pārbaudiet iekārtu, lai konstatētu nelīdzsvarotību un kabeļu un atsperu 

nodiluma pazīmes vai bojājumus. Nedarbiniet to, ja ir nepieciešams remonts vai regulēšana. Šo ierīci var 

izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām 

vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par ierīces 

lietošanu drošā veidā un viņi apzinās iespējamos apdraudējumus. Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi 

nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. 

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. 

Pirms piedziņas ierīces uzstādīšanas noņemiet nevajadzīgos vadus un atspējojiet jebkādu aprīkojumu, 

kas nav nepieciešams strāvas vadītai darbināšanai. 

Ja piedziņas ierīce tiek uzstādīta ar manuālu atbrīvošanu, tās piedziņas elementu uzstādiet augstumā, 

kas nepārsniedz 1,8 m. 

LpA ≤70 dB (A). 

 
 

SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme ,, F-74300 CLUSES, kā ražotājs 

ar šo apliecina, ka piedziņas ierīce, uz kuru attiecas šie norādījumi, ja tā ir 

marķēta ar ieejas spriegumu 230V ~ 50Hz un to izmanto saskaņā ar šiem 

norādījumiem, atbilst spēkā esošo Eiropas direktīvu prasībām un jo īpaši 

Mašīnu Direktīvai 2006/42/EK un EMC Direktīvai 2014/30/ES. 
 

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams www.somfy.com/ce. 

Antoine Creze, apstiprinājuma menedžeris, darbojoties direktora vārdā, Cluses, 

01/2018 
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 Drošības brīdinājums!    Uzmanību!    Informācija 

 Piemēru, skatiet 99 lpp. 

 

2. UZSTĀDĪŠANA 

 Instrukcijas, kas jāievēro piedziņas un mājas automatizācijas ierīču speciālistam, uzstādot 

MoveliteTM motoru. 

Nemetiet, nelauziet, neurbiet un neiegremdējiet piedziņas ierīci. 

Katrai piedziņas ierīcei instalējiet atsevišķu kontrolpunktu. 

 

2.1. UZSTĀDĪŠANA 

2.1.1. Sliedes uzstādīšana (A attēls.)  

1) Atzīmējiet kronšteinu vietas. 

2) Izurbiet griestus vai sienu pareizajās vietās. 

3) Uzstādiet kronšteinus. 

4) Piestipriniet sliedi pie kronšteiniem. 

 

2.1.2. Motora uzstādīšana (B attēls.) 

1) Atbloķējiet motoru 

2) Ievietojiet motora vārpstu piedziņas skriemeļa atverē. 

3) Bloķējiet motoru. 

 

2.2. VADOJUMS(C attēls)  

  Kabeļi, kas šķērso metāla sienu, ir jāaizsargā un jāizolē, izmantojot apvalku vai uzmavu.   
Pievienojiet kabeļus, lai novērstu jebkādu saskari ar kustīgajām daļām. 

Atstājiet piedziņas barošanas kabeli pieejamā veidā, jābūt iespējai to viegli nomainīt. 
 

- Izslēdziet strāvas padevi.  
- Pievienojiet piedziņas ierīci atbilstoši zemāk redzamajā tabulā norādītajai informācijai: 
 
Maiņstrāvas  pieslēgums (C1 attēls) 

 Vads 100V līdz 240V 

1 Neitrāle Zils 

2 Strāva Brūns 

 Strāva Melns 

4 Zeme Dzeltens/Zaļš 
 

 Nekad nepieslēdziet 2 kontrolpunktus uz vienu piedziņas ierīci! 

 

Vājstrāvas pieslēgums (C3 attēls) 

1 CCW Atvērt (Open)  NO Sausais kontakts 4  

2  5 Stop – NO  Sausais kontakts 

3 Kopējais zemējums 6 CW Close (Aizvērt) NO  Sausais kontakts 

 

Savietojama vadības ierīce – vadības ierīces pievienošana (D attēls) 
1) Inis Uno 
2) Smoove Uno 
3) Soome Uno IB 
4) Iestatīšanas rīks 

 
2.3. EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA 

 

 Iestatījumu var veikt tikai tad, ja viens no diviem strāvas vadiem ir pastāvīgi savienots ar 

strāvas avotu. 

 

2.3.1. Gala pozīciju iestatīšana 

1) Ieslēdziet strāvas padevi 



 

 

2) Pēc pirmās Atvērt vai Aizvērt komandas motorizētā ierīce darbosies ar samazinātu ātrumu līdz 

vienam galam, pēc tam otram, iestatot apstāšanās punktus. 

 

2.3.2. Rotācijas virziena pārbaude (E attēls)  

Aizvelciet aizkaru prom no galīgajām robežām. 

1) Nospiediet pogu Atvērt uz kontrolierīces: 

a) Ja motorizētā ierīce atveras (a), rotācijas virziens ir pareizs. 

b) Ja motorizētā ierīce aizveras (b), rotācijas virziens ir nepareizs. Pārejiet pie nākamā soļa. 

2) Vienlaicīgi nospiediet pogas Atvērt, Stop un Aizvērt, līdz motorizētā ierīce sāk kustību 

3) Nospiediet pogu Stop līdz motorizētā ierīce sāk kustību, lai rotācijas virzienu pavērstu pretējā 

virzienā. 

4) Nospiediet pogu Atvērt uz kontrolierīces, lai pārbaudītu rotācijas virzienu. 

 

2.4. PADOMI UN IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI 

 

2.4.1. Jautājumi par MoveliteTM? 
Novērojumi Iespējamie cēloņi Risinājumi 

Motorizētā 

ierīce 

nedarbojas. 

Pieslēgums ir nepareizs.  Pārbaudiet un atkārtoti pievienojiet strāvas 

padevi 

Pults nav savietojama Pārbaudiet saderību un, ja nepieciešams, 

nomainiet Pulti. 

 

2.4.4. Motora atmiņas izdzēšana (F attēls) 

Vienlaicīgi nospiediet un turiet pogas Atvērt, Stop un Aizvērt, līdz motorizētā ierīce sāk kustību 3 

reizes. 

Visi iestatījumi ir izdzēsti. 

 

 

3. LIETOŠANA UN APKOPE 

 Šī ir bezapkopes piedziņas ierīce 

3.1. OPEN UN CLOSE POGAS (atvērts un aizvērts) (G attēls) 

 Nospiežot pogu Open vai Close, pilnībā tiek atvērta vai aizvērta motorizētā ierīce. 

 

3.2. STOP FUNKCIJA (H attēls) 

Motorizētā ierīce pārvietojas.  

Īsi nospiediet Stop: motorizētā ierīce automātiski apstājas. 

 

3.5. PADOMI UN IETEIKUMI LIETOŠANAI 

3.5.1. Jautājumi par MoveliteTM?  

Novērojumi Iespējamie cēloņi Risinājumi 
Motorizētā ierīce 

nedarbojas  

Motorizācija ir termiskās aizsardzības 

režīmā. Pagaidiet, līdz motors atdziest. 

 

Ja motorizētā ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar motorizācijas un mājas automatizācijas 

speciālistu. 

 

4. TEHNISKĀ INFORMĀSCIJA 
Barošanas avots  100V - 240V 

Darba temperatūra 0°C līdz + 60°C 

Aizsardzības līmeņa indekss IP 30 

Drošības līmenis I klase 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

 


