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Somfy-tuuli/aurinkosensorin asennus

Asennus

Tärkeää: Ennen markiisin irrottamista seinältä, lukitse nivelvarret markiisin neliöputkeen moottorin mu-
kana tulleilla nippusiteillä, vahvalla narulla tai liinalla (kuva 1).  Muutoin varret voivat ponnahtaa kovalla 
jousivoimalla auki ja aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!
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Yleisimmin markiisit vahingoittuvat kovan tuulen seurauksena. Tuuli/aurinkosensorin avulla tämä 
riski voidaan välttää. Laite mittaa koko ajan tuulen voimakkuutta ja sulkee markiisin tuulen  
yltyessä. Kynnysarvo on ohjelmoitavissa.
   Aurinkosensori avaa markiisin valon lisääntyessä ja sulkee sen valon vähetessä. Myös nämä 
kynnysarvot ovat säädettävät.

Tuuli- ja aurinkosensorin asentaminen

1. Aseta moottori ohjelmointiasentoon painamalla noin 
3 sekunnin ajan jo ohjelmoidun lähettimen ohjel-
mointinäppäintä. (Aurinkosuoja kelautuu vähän matkaa 
ylös ja alas, mikä vahvistaa moottorin ohjelmointiasen-
non)

2. Ohjelmoi anturi painamalla lyhyesti anturin ohjel-
mointinäppäintä. Anturi on nyt ohjelmoitu ja aurinko-
suoja vahvistaa ohjelmoinnin pienellä ylös ja alas 
liikkeellä. 

3. Halutessasi voit poistaa anturin ohjelmoinnin 
seuraavasti. Aseta moottori ohjelmointiasentoon 
painamalla noin 3 sekunnin ajan lähettimen (Huom. Ei 
sama kuin poistettava lähetin) ohjelmointinäppäintä. 
(Aurinkosuoja kelautuu vähän matkaa ylös ja alas, mikä 
vahvistaa moottorin ohjelmointiasennon.)

4. Poista anturi painamalla lyhyesti anturin ohjelmointinäp-
päintä. Anturi on nyt poistettu ja aurinkosuoja vahvistaa 
muutoksen pienellä ylös ja alas liikkeellä.

Huom! (Moottorin tai osien ulkonäkö voi poiketa ohjeen kuvista)

Tehdasasetusten palauttaminen

Kaukosäätimellä varustetut moottorit
Paina kaukosäätimen (lähetin) ohjelmointinäppäintä vähintään 
7 sekunnin ajan. Aurinkosuoja ei liiku, mutta sen tehdasasetuk-
set on nyt palautettu. Moottori on ohjelmoitava uuden moottorin 
tavoin, jotta se voidaan ottaa uudelleen käyttöön. 

Katkaisimella varustetut moottorit
Katkaise virta kaksi kertaa.
Aurinkosuoja kelataan ulospäin 5 sekunnin ajan.
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Tehdasasetukset ja pyörimissuunnan valinta.

Ennen kaukosäätimen ohjelmointia moottorista kuuluu beep-ääni joka toinen sekunti en-
nen kuin moottoriin on ohjelmoitu kaukosäädin.

• moottori vastaa tässä vaiheessa mihin tahansa lähettimen komentoon 
• erittäin lyhyt kantomatka, (n.30 cm) kaukosäätimen ja moottorin välissä
• “pitotila” (“kuolleen miehen kytkin”) moottoria käytettäessä.

Jos moottorin pyörimissuunta on väärä, voit muuttaa suunnan seuraavasti:
1. Ohjelmoi kaukosäädin tilapäisesti painamalla ylös- ja alas- nuolia yhtäaikaa.
2. Paina SEIS (my) painiketta väh. 5 sekuntia, kunnes moottorista kuuluu pitkä beep-

ääni.Moottori on nyt vaihtanut pyörimissuunnan.

HUOM PYÖRIMISSUUNNAN MUUTOSTA EI VOI TEHDÄ LÄHETTIMEN OHJELMOIN-
NIN JÄLKEEN! Jos pyörimissuuntaa tarvitsee vaihtaa, palauta tehdasasetukset jolloin 
pyörimissuunta on uudelleen ohjelmoitavissa.

Markiisin käyttörajojen säätäminen.

Tehtaalla asennettuun moottoriin on esiohjelmoitu käyttörajat. Jälkiasennettavassa 
moottorissa ohjelmointia ei ole. Ohjelmointi on tehtävä heti kun sähkö on kytketty 
moottoriin

1. Ota suojakansi pois moottorin päästä.
2. Aktivoi rajansäätöyksikkö painamalla alas molemmat säätöpainikkeet niin että ne 

jäävät sisään
3. Aja markiisia haluttuun ala-asentoon ja pysäytä. Vedä ulos tämän pyörimissuun-

nan rajansäätöpainike.
4. Aja moottoria haluttuun ylä-asentoon ja pysäytä. Vedä ulos tämän pyörimissuun-

nan rajansäätöpainike.
5. Koeaja asettamasi käyttörajat.
6. Aseta suojakansi takaisin moottoriin paikalleen.

Jos haluat muuttaa asetusta, paina halutun suunnan painike alas ja aja uuteen ko-
htaan ja vedä painike ylös kun haluttu kohta on saavutettu.

Kaukosäätimen ohjelmointi
Jotta moottori tietää, mitä kaukosäädintä (säätimiä) sen tulee “kuunnella”, pitää kaukosäädin ohjel-
moida moottorin muistiin
1. Kytke virta päälle markiisiin
2. Paina kaukosäätimen takaa prog-näppäintä lyhyesti kerran. Säädin on nyt ohjelmoitu.

Useampien lähettimien lisääminen
1. Aktivoi moottorin vastaanotin painamalla n. 3 sekunnin ajan jo kertaallee ohjelmoidun kau-

kosäätimen ohjelmointipainiketta. Moottorista kuuluu 3 “beep”-ääntä. Moottori on nyt valmis 
vastaanottamaan uuden säätimen.

2. paina kerran uuden säätimen ohjelmointipainiketta. Moottorista kuuluu 8 “beep”-ääntä ja uusi 
säädin on nyt ohjelmoitu sen muistiin.

Toista vaiheet jokaiselle uudelle lähettimelle jotka haluat lisätä. 
Prog-
näppääin

Lisätietoja www.somfy.fi tai www.somfy.com


