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TULKOTĀ INSTRUKCIJA 
Šī instrukcija attiecas uz visām Sonesse 28 WireFree RTS un Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS 
piedziņām, kuras dažādās versijās ir iekļautas pašreizējā katalogā 

SATURA RĀDĪTĀJS  

1. Ievadinformācija ... 
1.1. Pielietojuma joma ... 

1.2. Atbildība ... 

2. Uzstādīšana ... 
2.1. Montāža ... 

2.2. Pieslēgšana ... 

2.3. Darba sākšana ... 

2.4. Ieteikumi un padomi uzstādīšanai ... 

3. Ekspluatācija un apkope    ...  
3.1. Režīma izvēle: rullo vai žalūziju režīms     ... 

3.2. Vadība ar pogām “uz augšu”, “uz leju”, 
“my”: rullo režīms  ... 

3.3. Vadība ar pogām “uz augšu”, “uz leju”, “my”: 
žalūziju režīms ... 

3.4. Žalūziju slīpuma maiņas ātruma 
regulēšana ... 

3.5. Starpstāvoklis (“my” stāvoklis)          ... 

3.6. Ātruma regulēšana ... 

3.7. Ieteikumi un padomi ekspluatācijai ... 

3.8. Akumulatora nomaiņa ... 

4. Tehniskie dati ... 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
Drošības norādījumi 

Bīstami 

Norāda uz apdraudējumu, kas var izraisīt tūlītēju nāvi vai smagas traumas. 

Brīdinājums 

Norāda uz apdraudējumu, kas var izraisīt nāvi vai smagas traumas. 

Ievērot piesardzību 

Norāda uz apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas. 

Uzmanību 

Norāda uz apdraudējumu, kas var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai to iznīcināt. 

1. IEVADINFORMĀCIJA  
1.1. PIELIETOJUMA JOMA 

Piedziņas Sonesse 28 un Sonesse 30 ir paredzētas visu veidu iekštelpu žalūziju piedziņai, izņemot 
pantogrāfa tipa žalūzijas. 
Uzstādītājam – mājokļu motorizācijas vai mājokļu automatizācijas profesionālim – jānodrošina, lai 
uzreiz pēc uzstādīšanas piedzenamais aprīkojums atbilstu uzstādīšanas valstī spēkā esošajiem 
standartiem, īpaši standartam EN 13120 par iekštelpu žalūzijām. 

1.2. ATBILDĪBA 
Pirms piedziņas uzstādīšanas un ekspluatācijas lūdzam jūs uzmanīgi izlasīt šo instrukciju. 
Papildus šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem izpildiet arī tos, kuri izklāstīti 
klātpievienotajā dokumentā “Drošības norādījumi”. 
Piedziņa jāuzstāda mājokļu motorizācijas vai mājokļu automatizācijas profesionālim atbilstoši 
Somfy norādījumiem un uzstādīšanas valstī spēkā esošajiem noteikumiem. 
Piedziņas ekspluatācija citiem mērķiem, neskaitot iepriekšminēto pielietojuma jomu, ir 
aizliegta. Šāda ekspluatācija atbrīvo Somfy no jebkādas atbildības, un tās rezultātā Somfy 
garantija atzīstama par nederīgu; tas pats attiecas arī uz šeit un klātpievienotajā dokumentā 
“Drošības norādījumi” sniegto norādījumu neievērošanu. 
Pēc uzstādīšanas uzstādītājam klients jāinformē par piedziņas ekspluatācijas un apkopes 
apstākļiem, jānodod tam lietošanas un apkopes norādījumi, kā arī klātpievienotais dokuments 
“Drošības norādījumi”. Visas piedziņas pēcpārdošanas servisa darbības jāveic mājokļu 
motorizācijas un automatizācijas profesionālim. 
Ja piedziņas uzstādīšanas laikā rodas kādas šaubas vai ja nepieciešama papildu informācija, 
konsultējieties ar Somfy kontaktpersonu vai apmeklējiet www.somfy.com.

http://www.somfy.com/
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2. UZSTĀDĪŠANA  
Uzmanību 
• Mājokļu motorizācijas un automatizācijas profesionālim, uzstādot piedziņu, 

obligāti jāievēro šī instrukcija. 
• Nepakļaujiet piedziņu kritieniem, sitieniem vai dūrieniem, kā arī neiegremdējiet to šķidrumā. 
• Katrai piedziņai uzstādiet atsevišķu vadības rīku. 

 Pārliecinieties, lai pēc uzstādīšanas gaismas diode, programmēšanas poga un uzlādes savienotājs 
paliek redzami un brīvi pieejami. 

2.1. MONTĀŽA 

2.1.1. Piedziņas sagatavošana 
Uzmanību 
• Sonesse 28 WireFree RTS: caurules iekšējam diametram jābūt Ø26,6 mm vai lielākam. 

• Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS: caurules iekšējam diametram jābūt Ø27,7 mm vai 
lielākam. 

1) Uzstādiet skaitītāja galu (a) un vilcējgalu (b) uz motora. 

2) Izmēriet attālumu (L) no vilcējgala līdz piedziņas galvai. 

2.1.2. Caurules sagatavošana 
1) Nogrieziet cauruli nepieciešamajā garumā. 
2) Noņemiet atskabargas un attīriet cauruli no skaidām. 

2.1.3. Piedziņas/caurules montāža 
1) Iebīdiet piedziņu caurulē. Ievietojiet vilcējgalu atbilstoši caurules 

profilam. Ievietojiet piedziņu līdz pusei, tad pabīdiet skaitītāja galu lejup 
pa piedziņu un nostipriniet to caurulē. Visbeidzot, iebīdiet caurulē 
motoru. 

2) Ja nepieciešams, atbilstoši attālumam (L) nostipriniet 
piedziņu caurulē ar pašurbjošajām skrūvēm vai tērauda 
kniedēm. 

2.1.4. Caurulē ievietotās piedziņas montāža pie stiprinājumiem 
a) Standarta stiprinājums. 
b) Piedziņas plāksne īpašiem stiprinājumiem. 
 Optimālai radiouztveramībai piedziņas antenai jābūt 

novietotai taisni un ārpus karnīzes (ja tāda ir). 

2.2. PIESLĒGŠANA 
Ievērot piesardzību 
• Lai nodrošinātu elektrodrošību, šis III klases motors jādarbina no SELV jeb drošības mazsprieguma 

(Safety Extra Low Voltage) avota. 

• Pirms pārvadāšanas ar aviotransportu jāpārliecinās, ka akumulatora uzlādes 

līmenis ir zemāks par 30%. 

Uzmanību 

• Piedziņas akumulatora lādēšanai izmantojiet tīkla lādētāju (atbilstoši Somfy 

rekomendācijām). 

• Pirms uzstādīšanas objektā pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. 
• Pirms iestatīšanas akumulatoru nepieciešams uzlādēt tikai tādā gadījumā, ja, 

nospiežot jebkuru pogu uz pārī savienota vadības rīka, gaismas diode 5 reizes nomirgo 
sarkanā krāsā. 

1) Pievienojiet piedziņu lādētājam. 

2) Kad uzlāde pabeigta, atvienojiet lādētāju un 
novietojiet to glabāšanā vēlākai izmantošanai. 

 Ja piedziņa netiek lietota ilgāk par 15 
minūtēm, tā atgriežas miega režīmā.

 
 

 

 

  

 

 

  

Gaismas diodes 
stāvoklis 

Nozīme 

Deg sarkana. Notiek uzlāde. 

Reizi 10 sekundēs divreiz 
nomirgo zaļa. 

Uzlāde drīz būs 
pabeigta. 

Deg zaļa. Uzlāde ir pabeigta. 
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2.3. DARBA SĀKŠANA 
 Uzstādīšanas režīmā nepārtraukti mirgo oranžā gaismas diode. 

 Saņemot jebkuru komandu no pārī savienota vadības rīka, vienu reizi nomirgo zaļā 

gaismas diode. 

2.3.1. Piedziņas “atmodināšana” 

Pirms ekspluatācijas piedziņu nepieciešams “atmodināt”, īsi 
nospiežot piedziņas galvas programmēšanas pogu vai 
pievienojot tai lādētāju. 

Piedzenamais aprīkojums 3 reizes īsi pārvietojas augšup 
un lejup, un gaismas diode izgaismojas oranžā krāsā. 

2.3.2. Vadības rīka programmēšana 

Nospiediet uz vadības rīka esošās pogas UZ AUGŠU un UZ LEJU vienlaicīgi: piedzenamais 

aprīkojums pārvietojas augšup un lejup, un vadības rīks uz laiku ir ieprogrammēts 
piedzenamajam aprīkojumam. 

2.3.3. Rotācijas virziena pārbaude 

Nospiediet vadības rīka pogu UZ AUGŠU: 

a) Ja piedzenamais aprīkojums pārvietojas augšup (a), 
rotācijas virziens ir pareizs: pārejiet uz sadaļu “Gala 
stāvokļu uzstādīšana”. 

b) Ja piedzenamais aprīkojums pārvietojas lejup (b), 
rotācijas virziens nav pareizs: pārejiet uz nākamo soli. 

• b1) Nospiediet un turiet vadības rīka pogu MY, līdz 
piedzenamais aprīkojums pārvietojas augšup un 
lejup: rotācijas virziens ir izmainīts, un 5 reizes 
nomirgo zaļā gaismas diode. 

• b2) Nospiediet vadības rīka pogu UZ AUGŠU, lai 
apstiprinātu rotācijas virzienu. 

2.3.4. Gala stāvokļu uzstādīšana 

 Gala stāvokļus var uzstādīt jebkurā secībā. 
1) Nospiediet un turiet pogu UZ AUGŠU, lai piedzenamo aprīkojumu 

pārvietotu uz vēlamo augšējo pozīciju. Ja nepieciešams, 
pieregulējiet augšējo pozīciju, izmantojot pogas UZ 
AUGŠU vai UZ LEJU. 

2) Augšējā gala stāvokļa iegaumēšanai: Nospiediet un 
turiet pogas MY un UZ AUGŠU vienlaicīgi, līdz 
piedzenamais aprīkojums sāk pārvietoties. Augšējais gala 
stāvoklis tagad ir iegaumēts;5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

3) Kad piedzenamais aprīkojums sasniedz vēlamo 
apakšējo pozīciju, nospiediet pogu MY. Ja nepieciešams, 
pieregulējiet augšējo pozīciju, izmantojot pogas UZ AUGŠU vai 
UZ LEJU. 

4) Apakšējā gala stāvokļa iegaumēšanai: Nospiediet un 

turiet pogas MY un UZ AUGŠU vienlaicīgi, līdz 

piedzenamais aprīkojums sāk pārvietoties. Apakšējais gala 

stāvoklis tagad ir iegaumēts. Piedzenamais aprīkojums pārvietojas augšup un apstājas augšējā gala 

stāvoklī; 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

5) Apstiprināšanai un gala stāvokļu programmēšanas pabeigšanai: Nospiediet un turiet 
pogu MY, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup. Gala stāvokļi ir 
ieprogrammēti.

 

 

a = 

b = 

  

2 1 

3 4 
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PROG. 

2.3.5. Radiotehnoloģijas “RTS” deaktivizēšana/aktivizēšana, kad vadības rīks ir 
īslaicīgi ieprogrammēts (nav savienots pārī) piedzenamajam aprīkojumam 

 Šī funkcija ir paredzēta, lai akumulatora taupīšanas 
nolūkos deaktivizētu radiosignāla pārraidīšanu 
transportēšanas laikā vai gadījumos, kad produkts 
ilgāku laiku netiks izmantots (piem., uzglabāšanas 
laikā). 

1) Lai deaktivizētu radiotehnoloģiju Somfy “RTS”, vienlaicīgi 
nospiediet pogas UZ AUGŠU, MY un UZ LEJU, līdz piedzenamais aprīkojums vienu reizi īsi 
pārvietojas augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

2) Lai aktivizētu radiotehnoloģiju Somfy “RTS”, īsi nospiediet piedziņas galvas programmēšanas 
pogu. Piedzenamais aprīkojums divas reizes īsi pārvietosies augšup un lejup. 

2.3.6. Vadības rīka reģistrēšana (savienošanā pārī) 
Pēc gala stāvokļu uzstādīšanas: 
Īsi nospiediet vadības rīka programmēšanas pogu. Piedzenamais 
aprīkojums īsi pārvietosies augšup un lejup, šādi apstiprinot 
savienošanu pārī.
Vadības rīks ir reģistrēts (savienots pārī) ar piedzenamo aprīkojumu, un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

2.4. IETEIKUMI UN PADOMI UZSTĀDĪŠANAI 

2.4.1. Jautājumi par piedziņu? 
 

Novērojumi Iespējamie cēloņi Risinājumi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piedzenamais 
aprīkojums 
nedarbojas. 

Piedziņas akumulators ir izlādējies, un to 
nepieciešams uzlādēt. Nospiežot jebkuru 
pogu uz pārī savienota vadības rīka, 5 reizes 
nomirgo sarkanā gaismas diode. 

Pievienojiet lādētāju. 

Vadības rīka akumulators ir izlādējies. 

Nospiežot jebkuru pogu uz pārī savienota 
vadības rīka, gaismas diode neiedegas. 

Pārbaudiet akumulatoru un, ja 

nepieciešams, nomainiet to. 

Vadības rīks nav saderīgs vai nav 
ieprogrammēts. Nospiežot jebkuru pogu uz pārī 
savienota vadības rīka, gaismas diode 
neiedegas. 

Pārbaudiet saderību vai, ja 
nepieciešams, reģistrējiet 
vadības rīku tā, kā aprakstīts 
sadaļā 3.7.1. Vadības rīka 
pievienošana/dzēšana. 

Piedzenamā aprīkojuma kustībai traucē kāds 
šķērslis. Gaismas diode nepārtraukti deg 
sarkanā krāsā. 

Noņemiet šķērsli. 

Piedziņa nespēj sasniegt uzstādītās gala 
pozīcijas. Sarkanā gaismas diode periodiski un 
pastāvīgi nomirgo pa 2 reizēm. 

Pārejiet uz sadaļu “Gala 
stāvokļu uzstādīšana”. 

Piedziņa nav ne iestatīta, ne savienota pārī. 
Gaismas diode nepārtraukti deg oranžā krāsā. 

Pārejiet uz sadaļu “Darba 
sākšana”. 

Nostrādājusi termoaizsardzība. Gaismas diode 
nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā. 

Uzgaidiet, līdz piedziņa ir 
atdzisusi (gaismas diode 
nodzisīs). 

 
 
Piedzenamais 
aprīkojums 
apstājas 
pārāk ātri. 

Gala stāvokļi ir uzstādīti nepareizi. Uzstādiet gala stāvokļus 
atkārtoti. 

Piedzenamais aprīkojums pārsniedz ieteicamo 
svara ierobežojumu. 

Aizstājiet piedzenamo 

aprīkojumu ar citu. 
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Nospiežot 
jebkuru pogu uz pārī savienota vadības rīka, 5 
reizes nomirgo sarkanā gaismas diode. 

Uzlādējiet akumulatoru. 
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Novērojumi Iespējamie cēloņi Risinājumi 

Iestatīšana nav atļauta. 
Piedziņa 3 reizes īsi 
pārvietojas vienā un 3 
– otrā virzienā. 
 

Sarkanā gaismas 
diode nomirgo 3 
reizes pa 3 
reizēm katrā. 

Sasniegts maksimālais vadības rīku 
skaits. 

Lai pievienotu jaunu vadības rīku, 
nodzēsiet atmiņā saglabātos vadības 
rīkus tā, kā aprakstīts sadaļā 2.4.5. 
Vadības rīku dzēšana no atmiņas 

Sasniegta iestatījuma 
maksimālā/minimālā vērtība. 

Uzstādiet pareizu iestatījuma vērtību. 

Gala stāvokļi atrodas pārāk tuvu 

viens otram. 

Pārregulējiet gala stāvokļus tā, kā 
aprakstīts sadaļā 2.4.2. Gala stāvokļa 
regulēšana 

Pirms un pēc motora 
darbības uz 3 
sekundēm lēni mirgo 
sarkanā gaismas 
diode. 

Akumulators ir gandrīz izlādējies. 
Akumulatora uzlādes līmenis ir zem 
5%. 

Uzlādējiet akumulatoru. 

2.4.2. Gala stāvokļa regulēšana 

Uzmanību 

Vadības rīkam jābūt savienotam pārī ar piedziņu. 

 Līdz brīdim, kad tiek ieprogrammēts jaunais gala stāvoklis, 

lēnām mirgo oranžā gaismas diode. 

2.4.2.1. Augšējā gala stāvokļa regulēšana 
1) Īsi nospiediet pogu UZ AUGŠU, lai piedzenamo aprīkojumu 

pārvietotu uz augšējo gala stāvokli. 
2) Nospiediet un turiet pogas UZ AUGŠU un UZ LEJU vienlaicīgi, 

līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup. 
3) Nospiediet un turiet pogu UZ AUGŠU vai UZ LEJU, lai 

piedzenamo aprīkojumu pārvietotu uz jauno vēlamo pozīciju. 
4) Lai apstiprinātu jauno pozīciju, nospiediet un turiet pogu MY, līdz piedzenamais aprīkojums īsi 

pārvietojas augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

2.4.2.2. Apakšējā gala stāvokļa regulēšana 
1) Īsi nospiediet pogu UZ LEJU, lai piedzenamo aprīkojumu 

pārvietotu uz apakšējo gala stāvokli. 
2) Nospiediet un turiet pogas UZ AUGŠU un UZ LEJU vienlaicīgi, 

līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup. 
3) Nospiediet un turiet pogu UZ AUGŠU vai UZ LEJU, lai 

piedzenamo aprīkojumu pārvietotu uz jauno vēlamo 
pozīciju. 

4) Lai apstiprinātu jauno pozīciju, nospiediet un turiet pogu MY, 
līdz piedzenamais aprīkojums pārvietojas augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

2.4.3. Motora rotācijas virziena maiņa 
1) Izmantojot vadības rīka pogas UZ AUGŠU vai UZ LEJU, 

pārvietojiet piedzenamo aprīkojumu prom no gala 
stāvokļiem. 

2) Nospiediet un turiet pogas UZ AUGŠU un UZ LEJU vienlaicīgi, 
līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup 
un lēnam sāk mirgot oranžā gaismas diode. 

3) Lai izmainītu rotācijas virzienu uz pretējo, nospiediet un turiet 
pogu MY, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup 
un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

4) Nospiediet pogu UZ AUGŠU, lai pārbaudītu jauno rotācijas virzienu. Motora rotācijas virziens ir 
izmainīts uz pretējo.
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2.4.4. Vilcējgala rotācijas virziena maiņa    

1) Izmantojot vadības rīka pogas UZ AUGŠU vai UZ 
LEJU, pārvietojiet piedzenamo aprīkojumu prom no 
gala stāvokļiem. 

2) Nospiediet un turiet pogas UZ AUGŠU vai UZ LEJU 
vienlaicīgi, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas 
augšup un lejup un lēnām sāk mirgot oranžā gaismas 
diode. 

3) Nospiediet pogas UZ AUGŠU, MY un UZ LEJU vienlaicīgi, 
līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un 
lejup. Vilcējgala rotācijas virziens ir izmainīts uz 
pretējo, un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

2.4.5. Vadības rīku dzēšana no atmiņas 

Lai izdzēstu visus ieprogrammētos vadības rīkus, nospiediet un 
turiet piedziņas galvas programmēšanas pogu, līdz 
piedzenamais aprīkojums divreiz īsi pārvietojas augšup un lejup. 
Visi ieprogrammētie vadības rīki tiek dzēsti, un 5 reizes 
nomirgo zaļā gaismas diode. 

 
2.4.6. Motora atmiņas dzēšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana) 

Lai atiestatītu motoru, nospiediet un turiet piedziņas galvas 
programmēšanas pogu, līdz piedzenamais aprīkojums trīs 
reizes īsi pārvietojas augšup un lejup. 

Visi iestatījumi tiek dzēsti. Zaļā gaismas diode nomirgo 5 

reizes, bet pēc tam iedegas un nepārtraukti deg oranžā 
diode. 

 

2.4.7. Pagaidu miega režīms 
Uzmanību 

Piedzenamajam aprīkojumam jābūt ieprogrammētam. 

 Piedziņa 15 minūtes nereaģēs uz vadības rīka komandām. 

1) Nospiediet un turiet piedziņas galvas programmēšanas 
pogu, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas 
augšup un lejup. 

2) Īsi nospiediet piedziņas galvas programmēšanas 
pogu – piedzenamais aprīkojums divreiz īsi 
pārvietosies augšup un lejup. Tiek aktivizēts “miega 
režīms” – apstiprinot darbību, 5 reizes nomirgo zaļā 
gaismas diode, bet pēc tam, kamēr vien piedziņa ir 
pagaidu miega režīmā, ik sekundi nomirgo oranžā 
gaismas diode. 

3) Lai deaktivizētu “miega režīmu”, īsi nospiediet piedziņas 
galvas programmēšanas pogu. Piedzenamais aprīkojums 
īsi pārvietojas augšup un lejup, vadības rīka komandas 
atkal tiek iespējotas. 5 reizes nomirgo zaļā gaismas 
diode.
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3. EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE  

3.1. REŽĪMA IZVĒLE: RULLO VAI ŽALŪZIJU REŽĪMS 

Piedziņas ir paredzētas darbam divos režīmos: rullo vai žalūziju režīmā. Šī funkcija piedziņu 

ļauj uzstādīt atbilstoši lietojuma veidam. 

 Piedziņa ir uzstādīta (pēc noklusējuma) darbam rullo režīmā. 

1) Pārvietojiet piedzenamo aprīkojumu prom no gala 
stāvokļiem. 

2) Nospiediet un turiet pogas UZ AUGŠU un UZ LEJU 
vienlaicīgi, līdz piedzenamais aprīkojums īsi 
pārvietojas augšup un lejup. 

3) Lai pārslēgtos no rullo uz žalūziju režīmu, nospiediet un turiet 
pogas MY un UZ LEJU vienlaicīgi, līdz piedzenamais 
aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup. Ja zaļā gaismas 
diode nomirgo divreiz, tas liecina, ka motors ir rullo režīmā, ja 
trīsreiz – motors ir žalūziju režīmā. 

3.2. VADĪBA AR POGĀM UZ AUGŠU, UZ LEJU, 

MY: RULLO REŽĪMS 
1) Lai piedzenamo aprīkojumu pārvietotu no viena gala 

stāvokļa uz otru, īsi nospiediet pogu UZ AUGŠU vai UZ 
LEJU. 

2) Lai piedzenamo aprīkojumu apturētu, īsi nospiediet pogu MY. 
3) (Ja ir reģistrēts “my” stāvoklis) Lai piedzenamo aprīkojumu 

pārvietotu uz “my” stāvokli, īsi nospiediet pogu MY. 

3.3. VADĪBA AR POGĀM UZ AUGŠU, UZ LEJU, 

MY: ŽALŪZIJU REŽĪMS 
1) Lai piedzenamo aprīkojumu pārvietotu no viena gala 

stāvokļa uz otru, īsi nospiediet (turot to ne ilgāk kā 0,5 
s) pogu UZ AUGŠU vai UZ LEJU. 

2) Lai piedzenamo aprīkojumu apturētu, nospiediet pogu MY. 
3) (Ja ir reģistrēts “my” stāvoklis) Lai piedzenamo 

aprīkojumu pārvietotu uz “my” stāvokli, īsi nospiediet 
pogu MY. Piedzenamais aprīkojums automātiski 
pārvietosies (vispirms) uz apakšējo gala stāvokli, bet pēc 
tam – uz “my” stāvokli. 

4) Lai izmainītu lameļu slīpuma leņķi, nospiediet un turiet 
pogu UZ AUGŠU vai UZ LEJU, vai arī izmantojiet 
tālvadības pults ritināšanas taustiņu, līdz lameles 
sasniedz vēlamo stāvokli. 

3.4. ŽALŪZIJU SLĪPUMA MAIŅAS ĀTRUMA REGULĒŠANA 
1) Lai samazinātu žalūziju slīpuma maiņas ātrumu, nospiediet 

un turiet pogas MY un UZ LEJU vienlaicīgi, līdz 
piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un 
lejup. Pēc nepieciešamības atkārtojiet. Minimālais ātrums ir 
sasniegts tad, kad piedzenamais aprīkojums vairs 
nepārvietojas augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā 
gaismas diode. 

2) Lai palielinātu žalūziju slīpuma maiņas ātrumu, nospiediet un turiet pogas STOP un UZ 
AUGŠU vienlaicīgi, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup. Pēc 
nepieciešamības atkārtojiet. Maksimālais ātrums ir sasniegts tad, kad piedzenamais aprīkojums vairs 
nepārvietojas augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode.
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3.5. STARPSTĀVOKLIS (“MY” STĀVOKLIS) 
 Starpstāvoklis jeb “my” stāvoklis ir piedzenamā aprīkojuma bieži izmantota pozīcija starp 

augšējo un apakšējo gala stāvokli. 

1) Lai uzstādītu šo funkciju, pārvietojiet piedzenamo 
aprīkojumu uz vēlamo pozīciju, izmantojot pogu UZ 
AUGŠU vai UZ LEJU. Lai apturētu piedzenamo aprīkojumu, īsi 
nospiediet pogu MY. 

2) Nospiediet un turiet pogu MY, līdz piedzenamais 
aprīkojums pārvietojas augšup un lejup. Starpstāvoklis (“my” stāvoklis) ir uzstādīts, 
un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

3.5.1. Starpstāvokļa (“my” stāvokļa) mainīšana 

1) Izmantojiet pogu UZ AUGŠU vai UZ LEJU, lai 
piedzenamo aprīkojumu pārvietotu uz JAUNO vēlamo 
starpstāvokli (“my” stāvokli). 

2) Nospiediet pogu MY, lai apturētu piedzenamo 
aprīkojumu. 

3) Nospiediet un turiet pogu MY, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas augšup un 
lejup. Jaunais starpstāvoklis (“my” stāvoklis) ir ieprogrammēts, un 5 reizes nomirgo 
zaļā gaismas diode. 

 Atļauts uzstādīt tikai vienu starpstāvokli (“my” stāvokli). 

3.5.2. Starpstāvokļa (“my” stāvokļa) izmantošana 
Uzmanību 

        Piedzenamajam aprīkojumam jābūt apturētam. 

Īsi nospiediet pogu MY: piedzenamais aprīkojums 
pārvietojas uz starpstāvokli (“my” stāvokli). 

3.6. ĀTRUMA REGULĒŠANA 
 Šajā režīmā lēni mirgo oranžā gaismas diode. 

1) Pārvietojiet piedzenamo aprīkojumu prom no gala 
stāvokļiem. Nospiediet un vienlaicīgi turiet pogas UZ 
AUGŠU, MY un UZ LEJU, līdz piedzenamais aprīkojums 
vienreiz īsi pārvietojas augšup un lejup. 
Piedzenamais aprīkojums automātiski 10 sekunžu ciklos 
pārvietosies augšup un lejup, un 5 reizes nomirgos zaļā 
gaismas diode, šādi apstiprinot pāriešanu ātruma 
regulēšanas režīmā. 

2) Lai palielinātu ātrumu, nospiediet un turiet pogu UZ 
AUGŠU, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas 
augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 
Pēc nepieciešamības atkārtojiet. 

 Maksimālais ātrums ir sasniegts tad, kad piedzenamais 
aprīkojums īsi pārvietojas 3 reizes vienā un 3 – otrā 
virzienā. Sarkanā gaismas diode nomirgo 3 reizes pa 3 
reizēm katrā. 

3) Lai samazinātu ātrumu, nospiediet un turiet pogu UZ LEJU, līdz piedzenamais aprīkojums īsi 
pārvietojas augšup un lejup. Pēc nepieciešamības atkārtojiet. 

 Minimālais ātrums ir sasniegts tad, kad piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas 3 reizes 
vienā un 3 – otrā virzienā. 

4) Lai apstiprinātu jauno ātrumu, nospiediet un turiet pogu MY, līdz piedzenamais aprīkojums īsi 
pārvietojas augšup un lejup un zaļā gaismas diode nomirgo 5 reizes. 
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3.7. IETEIKUMI UN PADOMI EKSPLUATĀCIJAI 
 

Novērojumi          Iespējamie cēloņi Risinājumi 

 
 

 
 

 
Piedzenamais 
aprīkojums nedarbojas. 

Vadības rīka akumulators ir izlādējies. 
Nospiežot jebkuru pogu uz pārī 
savienota vadības rīka, gaismas diode 
neiedegas. 

Ja nepieciešams, nomainiet 
vadības rīka akumulatoru. 

Piedziņas akumulatora uzlādes līmenis 
ir zems; nepieciešama uzlāde. 
Nospiežot jebkuru pogu uz pārī 
savienota vadības rīka, 5 reizes 
nomirgo sarkanā gaismas diode. 

Pievienojiet lādētāju. 

RTS ir deaktivizēta. Nospiežot jebkuru 
pogu uz pārī savienota vadības rīka, 
gaismas diode neiedegas. 

Nospiediet motora pogu PROG. 

Ir nostrādājusi piedziņas 
termoaizsardzība (lēni mirgo sarkanā 
gaismas diode). 

Uzgaidiet, līdz motors ir atdzisis 
(tiklīdz piedziņa būs gatava 
izmantošanai, sarkanā gaismas 
diode pārstās mirgot). 

Piedzenamais 
aprīkojums apstājas 
pirms gala stāvokļa. 

Piedziņa ir konstatējusi šķērsli (deg 
sarkanā gaismas diode). 

Pārvietojiet piedzenamo 
aprīkojumu pretējā virzienā. 

3.7.1. Vadības rīka pievienošana/dzēšana                                          
 

 Pievienojot vai dzēšot tālvadības pulti, lēni mirgos oranžā gaismas diode. 

Izmantojot piedzenamajam aprīkojumam jau iepriekš ieprogrammētu vadības 
rīku (A): 

1) Nospiediet un turiet vadības rīka programmēšanas pogu 
(A), līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas 
augšup un lejup. Zaļā gaismas diode nomirgos 5 reizes, 
bet pēc tam lēnām mirgos oranžā gaismas diode. 

2) Lai pievienotu vai izdzēstu vadības rīku, īsi nospiediet programmēšanas pogu jaunā vadības rīka (B) 
aizmugurē, un 5 reizes nomirgos zaļā gaismas diode.

Izmantojot programmēšanas pogu uz piedziņas galvas: 
1) Nospiediet un turiet piedziņas galvas programmēšanas 

pogu, līdz piedzenamais aprīkojums īsi pārvietojas 
augšup un lejup. 5 reizes nomirgos zaļā gaismas diode, 
bet pēc tam lēnām mirgos oranžā gaismas diode. 

2) Īsi nospiediet vadības rīka programmēšanas pogu (B), lai pievienotu vai izdzēstu vadības 
rīku. 5 reizes nomirgos zaļā gaismas diode. 

3.7.2. Radiotehnoloģijas “RTS” deaktivizēšana/aktivizēšana, kad 
vadības rīks ir pilnībā ieprogrammēts 

 Radiosignāla pārraidīšanas deaktivizēšana ļauj taupīt akumulatoru transportēšanas laikā vai 
gadījumos, kad produkts ilgāku laiku netiek izmantots (piem., uzglabāšanas laikā). Šeit 
aprakstītos soļus iespējams izpildīt tikai režīmā “User” (Lietotājs). 

Nospiediet un turiet ieprogrammētā vadības rīka programmēšanas 
pogu vai piedziņas galvas programmēšanas pogu, līdz piedzenamais 
aprīkojums īsi pārvietojas augšup un lejup un 5 reizes nomirgo zaļā 
gaismas diode (motors ir programmēšanas režīmā). 
LAI DEAKTIVIZĒTU RTS RADIOTEHNOLOĢIJU: 
a) Vienlaicīgi nospiediet pogas UZ AUGŠU, MY un UZ LEJU, līdz 

piedzenamais aprīkojums vienu reizi īsi pārvietojas augšup un lejup 
un 5 reizes nomirgo zaļā gaismas diode. 

LAI AKTIVIZĒTU RTS RADIOTEHNOLOĢIJU: 
b) Īsi nospiediet piedziņas galvas programmēšanas pogu vai pievienojiet 

lādētāju. Piedzenamais aprīkojums vienu reizi īsi pārvietosies augšup 
un lejup, un zaļā gaismas diode nomirgos 5 reizes.
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B 2.1.3. Piedziņas/caurules 
montāža. 

3.8. AKUMULATORA NOMAIŅA 

 Sazinieties ar Somfy, lai saņemtu ieteikumus par nepieciešamo akumulatora modeli. 

Ievērot piesardzību 

Akumulatora nomaiņu, izmantojot tikai un vienīgi identisku modeli, jāveic mājokļu 
motorizācijas un automatizācijas profesionālim. 

Uzmanību 

• Mainot akumulatoru, neizmantojiet tādus darbarīkus, kuri varētu bojāt piedziņu. 

• Negriezt un nebojāt antenas kabeli! 

1) Ja piedziņa ir piestiprināta caurulei, demontējiet 
piedzenamo aprīkojumu, lai varētu piekļūt 
pašurbjošajām skrūvēm vai tērauda kniedēm (vilcējgala 
pusē) un izņemt tās. 

2) Satveriet piedziņas galvu un izvelciet piedziņu, izslidinot 
to no piedzenamā aprīkojuma caurules. 

3) Ja nepieciešams, pārbīdiet uz piedziņas korpusa 
esošo gredzenu, lai varētu piekļūt abām T6 Torx vai 
krustveida galviņas skrūvēm un atskrūvēt piedziņas 
galvu. 

4) Uzmanīgi, nebojājot vadus, noņemiet piedziņas galvu no 
piedziņas korpusa un atvienojiet akumulatoru. 

5) Satveriet un izņemiet veco akumulatoru, uzmanīgi 
izslidinot to no piedziņas korpusa, lai nesabojātu 
vadus. 

6) Iebīdiet jauno akumulatoru piedziņas korpusā, pievēršot 
uzmanību tam, lai akumulatora savienotājs būtu brīvi 
pieejams no ārpuses. 

7) Pievienojiet jauno akumulatoru. 

8) Ievietojiet piedziņas galvu atbilstoši gropēm piedziņas 
korpusā; ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu vadus. 

9) Pieskrūvējiet piedziņas galvu piedziņas caurulei ar 
divām T6 Torx skrūvēm vai krustveida galviņas 
skrūvēm. 

10) Atkārtojiet montāžu tā, kā aprakstīts sadaļā 2.1.3. 
Piedziņas/caurules montāža. 

 Ja nepieciešams, pieregulējiet gala stāvokļus tā, kā 

aprakstīts sadaļā 2.4.2. Gala stāvokļa regulēšana.
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4. TEHNISKIE DATI  
 

Barošanas avots 12V SELV līdzstrāva 
Izmantotās frekvenču joslas un maksimālā 
jauda 

433,42 MHz 

Sonesse 28 WireFree RTS griezes moments 1,1 N·m 
Sonesse ULTRA 30 WireFree RTS griezes 
moments 

2 N·m 

Ātrums 10-28 apgr./min. 
Elektroizolācija III 
Minimālais attālums starp gala stāvokļiem 1 apgrieziens 
Darba temperatūra 0°C līdz + 60°C 
Aizsardzības klase IP 20 (tikai lietošanai iekštelpās) 
Uzlādes temperatūra 0 / +45°C 
Akumulatora tips litija jonu 
Akumulatora uzlādes laiks ne vairāk kā 6 stundas 
Darbības laiks 4 minūtes 
Maksimālais piesaistīto vadības rīku skaits 12 

 Lai iegūtu papildinformāciju par šīs piedziņas tehniskajiem datiem, sazinieties ar savu Somfy 

pārstāvi. 

 
Lūdzu, neizmetiet baterijas un akumulatorus kopā ar citiem atkritumiem. Nododiet tos 
pārstrādei vietējos pieņemšanas punktos. 

 

Mums rūp vide mums apkārt. Neizmetiet ierīci kopā ar parastajiem mājsaimniecības 
atkritumiem! Nododiet to otrreizējai pārstrādei kādā no pieejamajiem pieņemšanas 
punktiem. 

 
Ar šo uzņēmums SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 Kluzā, Francijā, kā ražotājs paziņo, 
ka piedziņa, uz kuru attiecas šī instrukcija un kura ekspluatējama saskaņā ar šo 
instrukciju, atbilst visām piemērojamo Eiropas direktīvu un jo īpaši – Direktīvas 
2006/42/EC par mašīnām un Direktīvas 2014/53/EU par radio aprīkojumu – 
pamatprasībām. 

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē 

www.somfy.com/ce. Antuāns Krezē, atbildīgais vadītājs, kas rīkojas komercdirektora 

vārdā. Kluzā, Francijā, 12/2018.

 

http://www.somfy.com/ce.

