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Abyste mohli optimá!ně Využít všech Vlastností přenosných bezdrátových ovladačů typové
řady Telis Modulis RTs, přečtěte si pro§ím pečlivě tento náVod k použití. V případě
nejasností nebo dotazů kontaktujte svého dodavatele nebo přímo soMFY, spol. s r.o.

1. Technické údaie
Provozní napěti 3 V (lithiová baterie

tvD cR 2430)
KrÝí lP 30
pracovní prostředí suché obvtné Dlostorv
Rozsah Drac, teDlót: 0 ,,, +45"c
pracovní kmitočet 433,42 MHz
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sK]Toi. zanada. c le nrožnó píct;idzkovať v sR na
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Dálkové ovladače typové řady Telis Moduli§ RTs j§ou urěeny pro
řízení Všech přijímačů dálkového ovládání typové řady solMFY
RTs, především Však orienta receiver RTs l\,/lodulis, Přenos
povéli] je radioVý na kmitočtu 433,42 N4Hz. Možnosti ovládání jsou
určeny také Vlastno§tmi použitého prúímače, přečtěte si píoto
pečliVě l návod k obsluze použitého piijimače,

Dálkové ovladaěe Telis Modulis RTs
umožňují komfoňní ovládaní naklápění
lamél díky vestavěnému ovládacímu
koléčku. Tento způsob ovládáni ie možný
pouze u přijímačů, kteréjsou touto 

'unkcíVybaveny (viz kapitola 4.,l}.
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Telis í Moduli§ RTs jsou jednokanálové dálkové ovládače.
Telis 4 Modulis RTs jsou ovladače pětikanálové Gesp, 4 kanály + spo|ečný).
Telis soliris Moduais RTs jsou jednokanálové ovladaěe, kieré umožňují Vypnout funkci
sluneční automatiky V přijímačích, které j§ou touto funkcí Vybaveny a umožňují její dálkové
ovládání (bližší popis funkce sluneční automatiky najdete V náVodu Vašeho přijímače).
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Teli5 sOliíjs

lvlOdu li5 RTs
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2. lnstalace

Přenosné dáIkové ovladače Telis Modulls RTs isou dodáVánv lr
s háčkem pro zavěšení na stěnu. Háček se připéVňuje piibale;ým
skryt!ým šíoubem, viz obrázek. Montáž háčku pro ovládače
Teli§ Modulis RTS je povolena pouze v suchých obytných t'
místnostech.

o

- Do§ah dálkového ovladače je omezen jednak příslušnými předpisy,
jednak m'stními podmínkami (druh stavby, použité materiály apod.)

- Přojekt ří2ení mUsí brát v úvahu zajištění vyhovujícich příjmových
podmínek, a io zeiména tehdy, pokud je vysílač v iiné místnosti než
přijímač a signál ledy musí procházet zdma hebo slropy.

- ovladače by neměly být umistěny na kovových plochách nébo
v jeiich blízkosti, mohl by být nepříznivě ovlivněn dosah.

- silné vysílače jiných zařízení, nacházeiící se v témže mí§tě, které
přacujína stéjném kmitočtu, mohou zpúsobovat poruchy přijmu
(rušení, zahlcení přijímače),

§lo3. Programování
Při"učeni" přijjn,]ače na požadovaný dálkový ov'adač (lesp, kanálVícekaná]ového oVladače)
musi být rnezi příslušným přijímačem a ovladačem Te'is Moduli5 RTs zachoVána
minimáhí ýidálenost aaespoň 30 cm,

3.,! Uvedení přiiímače RTs do programovacího režimu

Aby bylo možné uložit dálkový ovladač Telis l\4odulis RTs do paměti přijírnače RTS (tzn.
'naučil' přijímač leagovat na požadovaný Vysílač), mLlsí být přijímač néiprye uveden do
programovacího režimU, Postupujte přitom podle příslušné kapitoly náVodu konkrétně
použilého přijímače RTs (kapitoly 'Uložení prvního Vysílače', ''Uložení dalšich Vysílačú
apod,)

3,2 Telis 4 Modulis RTs
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- Ulož€ní do paméti přiiímače / vymazání z paměti

, Uved'te ne]prVé přijímač do programovaciho režir.u (Viz 3.1)
- Tlačítkém vo]by kanálu na ov'adačiTelis 4lModul;s RTs zvolte

požadovaný kaná| (viz abr_ o):
'1x stisknout + je zvolen 1, kaná| (bliká 1, kontroika zleva)
atd, až
4x stisknout -+ je zvolen 4. kanál (bliká 4, kontrotka zleva)
5x stisknout -+ je zvolen 5, kanál (blikajívšechny 4 kontrolky)
+ Kontrolka zvoleného kanálu bliká asi 3s a pak zhasne"

- stiskněte krátce programovací tlačítko na ovladači
Telis 4 Modulis RTs, Kerý má být do paméti uložen, re§p,
z paměti vymazán (viz obl_@)

- Přijímač RTs potvrdí uložení (vymazání) požadovaného kanálu
ovladače Telis 4 Modulis RTs do (z) paměti. Způsob, jakje
potvzení indikováno, je záVislý na typu přijímače a je opět
popsán V příslušném návodu přijímače,

+ Požadovaný kanál dálkového ovladače Telis { Modulis RTs je
uložen do (Vymazán z) pamětj přijímače RTs.
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- Uvedte nejprve přúímač do progíamovacího režimu (viz 3,1)
- Stiskněte krátce programovací tlačítko na ovladač!

Telis t Modulis RTs / Telis soliris Modulis RTs, ktený má být
do paměti uložen, rcsp. z paméti vymazán (viz obr.)

- Přijímač RTs potvrdí uložení (vymazání) ovladače
Telis ,l Modulis RTs / Telis soliris Modulis RTs do (z)
paměti, Způsob, jakje potvzení indikováno,.je závislý na typu
přijímače a je opět popsán v příslušném návodu přijímače.

+ Dálkový ovladaó Telis 1 Modulis RTs / Telis soliris Modulis
RTs je uložen do (vymazán z) paměti přijímače RTs,

4, Obsluha
Dálko\^ý ovladač Telis Modu|is RTs je určen pro komfortní ovládání přúímačů slim Modulis
Recéiver RTs a přijímačů Dc Receiver RTs, Tyto přijímače lze ovládat povely NAHoRtJ,
DoLŮ, sToP, vyvolání mezipolohy s automatickým naklopením Iamel + komfortní ovládání
naklápéní lamel dlky ovládacímu kolečku, Všechny ostatní přijímače lze ovládat standardně
povely NAHoRt], DoLŮ, SToP a MEZlPoLoHA.

16l *Y l@'l * :^J,El §
povel DoLŮ povel NAHoRU povel sToP
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komíortní naklápění lamel komfortní naklápění lamel

Většina přijímačů dálkového ovládání a Všechny pohony s vestavěným přijímačem
umožňují uložitjednu ói dVě uživateIské mezipolohv (pílpadně naklopeni lamelžaluzie) a
toto nasiavení Óak kdykoli vyvolatjediným stiit u.itJcitiu @ oatlovéno ovladaóe, erósný
popis uloženi mezipolohy do paměti a její připadné změny Viz náVod použitého přijimače,

Pro Vyvolání mezipolohy musí být přijímač dálkového ovládání Ve §tavu sToP, Další
podmínky pro v}^,/olání mezipolohy viz návod použitého pnjímače.
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3.3 Telis 'l Modulis RTs / Telis soliri§ Modulis RTs
Uložení do / vymazání z paměti přiiímače

4.1 Povely k chodu

4,2 Naprogramování a vyvolání mezipolohy
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Dálkovým ovladačem Te|is soliris Modulis RTs je možné u všech přijímačů RTs, Keréjs,ou toutoíunkcí vybaveny, zapnout nebo,vypnoui sluneční automatii i, jiou io nžpr. 
",,t".nipřiJímače s]im Modulis Receiver RTs, univóisat Receivli Ři§;;;lši, ";;;;#."s vesTavenym pn|lmačem - naDř, Altus R Ts, oximo RTs, Sunea NHK RTs 1idte sá prosimvždy příslušným návodém)_

- Doíaz n9 stav autgqatikvi Sti§kněte tlačítko Vypínače
autornatiky pouze krátce. Na dobu a§i 3s se roŽivítí kontrolka,
indikujicí aktuá.lnl stav sluneóní automatiky,
UPozoRNENi: Dotaz na stav automatiky zobrazí porrze
iníormacio posledním povelu Vyslaném oVladačem, nikoliv
lnJomacio skutečném stavu přijimače. Aby tato iníormace byla
Verohodná, musí b]i,t V každém přijímači nauóen pouze jede;
Télis soliris N,4odulis RTs,

- Vvpnlrti n9bo zapnutí sluneční automatikV: stiskněte tlačílko
na ooDu alespoň 2 s. než dojde ke zméně svltici kontrolky -v tomto okamžiku došlo k přepnutí a k vyslání příslušneh;
povelu pro přijimač, Přijímač zapnuti / Vypnutí automatiky
potvrdí - způsob potvrzení viz náVod přijimače,

,l) Nepřepínejte automatiku mimo dosah přijimače, jinak při pozdéjším dotazu na stavneoDorzlte spravnou odpověď (Viz Výše),
2) Připouž ibézdíátového čidla Soliri;Sensoí RTs pamatujte, že aulomatika §e

Uť:;:lťEié ffiffiL a to pouze, técn, uire, náii áiiai)iáis sotiris
J) Externi přijímaóe (např. slim [4odulis Receiver RTs) po zapnutí §luneční automatjky tentostav potvídí,a zároveň - pokud Je naučena mezipotdni - vyia;i póver ["noJři" nornikoncoVé polohy,

Pohony ALTUs RTs, oREA RTs a oxlMo RTs, které majl funkci přesné mezipolohy,změnu pouze potvrdí krátkým pohybem NAHOnU l OOrÚá .J"i"niři'p]Ouoili poro.".

5. Baterie
Dálkové ov|adače Telis Modulis RTs jsou napájeny knoflíkovou lithiovou baterií o napétí3 V typu cR 2430, Jakmile se Dři stisk;rfí ovtáaá"idr, tlueit"r.-*ro."řiiřpi[i]!"a"x"nt,"lt",je nulné báterii Vyměnit,

PosTUP:
- Povolte šrollbek Ve spodnim krytu a kM

§ejměte - Viz obrázék, kroky (í) a (2)
- starou baterii vysuňle (3)
- NoVou baterii opatrné zasuňte do džáku.

Dbejte piitom na spráVnou polarituI
- Pamatujte, že Vybité bateíié nepatří do

konlejnerů na smésný odpad
a odevzdáVejte je proto na určených
sběrných místech,
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4.3 sluneční automatika - platí pouze pro Telis solir|s Modulis RTs


