
 

 

6. HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENDE MOTOREN 

 

1. Somfy RTS/IO motor (afstandsbediening) 

 

- Somfy heeft 2 reeksen in de afstandsbediende motoren 

RTS : motor dat enkel maar signalen kan ontvangen, niet uitzenden 
IO motoren : motor die zowel signalen kan ontvangen als uitzenden. Deze kan bv een 
foutsignaal terugzenden naar de afstandsbediening wanneer de rolluik blokkeert 
 

- De afstandsbedieningen van de RTS en de IO motoren zijn onderling niet uitwisselbaar (kijk 

naar de tekst op de achterzijde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OPSTARTEN TRADITIONEEL ROLLUIK of INLEZEN NA RESET 
 
1) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'uit'-positie (o) 
2) Sluit alle bedradingen aan 
3) Hou de afstandsbediening bij de hand (Bij een meerkanaals afstandsbediening : zet de 

afstandsbediening op het juiste kanaal) 
4) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'aan'-positie. De motor maak een korte beweging 

boven-onder (Niet altijd … na 15 sec gewoon naar volgende stap gaan 
5) Druk op de afstandsbediening de knop '▲' en '▼' gedurende 1 seconde gelijktijdig in. De 

motor maak een korte beweging boven-onder 
6) Controleer de draairichting. Met de knop '▼' moet de rolluik naar beneden gaan. Indien dit 

niet zo is, hou dan de 'My' toets ingedrukt tot de motor een korte beweging 'Boven-onder' 
maakt. De draairichting is nu omgekeerd. 

7) Programmeer eerst het onderste eindpunt. Druk op de knop '▼' tot de rolluik op de juiste 
eindpositie staat. De rolluik stopt als je niet meer drukt op de knop (bewijs dat je in 
programmatie stand bent). Je mag corrigeren met '▲' om op de juiste eindpositie te komen 

8) Wanneer de rolluik op de juiste onderste eindpositie staat, druk gelijktijdig op 'My' en '▲' . 
De motor gaat nu naar boven. Druk op de 'My' toets voordat de rolluik helemaal naar boven 
is gegaan, de motor stopt 

9) Plaats met de '▲' en '▼' toets de motor op de bovenste eindpositie.  
10) Wanneer de rolluik op de juiste bovenste eindpositie staat, druk gelijktijdig 'My' en '▼' in. De 

motor gaat nu naar beneden. Druk op de 'My' toets wanneer de rolluik ongeveer in het 
midden staat. De motor stopt 

11) Hou de 'My'-toets 3 seconde ingedrukt. De motor maak een korte beweging boven-onder 
12) Druk kort op de kleine knop op de achterzijde van de afstandsbediening 
13) Test de rolluik door deze 2 keer volledig naar boven en onder te laten gaan 
14) Zet de schakelaar op de verlengkabel op de 'uit' stand en ontkoppel deze  
 
OPSTARTEN VOORZET ROLLUIK (niet instellen na reset) 
1) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'uit'-positie (o) 
2) Sluit alle bedradingen aan 
3) Hou de afstandsbediening bij de hand (Bij een meerkanaals afstandsbediening : zet de 

afstandsbediening op het juiste kanaal) 
4) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'Aan'-positie  
5) Druk op de afstandsbediening de knop '▲' en '▼' gedurende 1 seconde gelijktijdig in. De 

motor maak een korte beweging boven-onder 
6) Druk kort op de kleine knop op de achterzijde van de afstandsbediening 
7) Test de rolluik door deze 2 keer volledig naar boven en onder te laten gaan 
8) Zet de schakelaar op de verlengkabel op de 'uit' stand en ontkoppel deze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOTOR RESETTEN EN OPNIEUW INSTELLEN 
1) Zet de schakelaar op de verlengkabel in de 'uit'-positie (*) 
2) Sluit alle bedradingen aan 
3) Hou de afstandsbediening bij de hand (Bij een meerkanaals afstandsbediening : zet de 

afstandsbediening op het juiste kanaal) 
4) De motor moet verschillende keren uit en aangezet worden. Voor het starten moet de 

schakelaar op de verlengkabel eerst op 'Aan' staan 
3 seconden uit 
8 seconden aan 
3 seconden uit 
Kleine knop op de achterzijde ingehouden houden tot de motor 2 KEER een korte op en 
neerbeweging gemaakt heeft* 

5) Ga nu verder bij 'Traditioneel rolluik' stap 5 (ook voor voorzetrolluiken) 
 
* Indien de motor niet reageert of indien geen afstandsbediening gekoppeld was, neem een 
afstandsbediening, knop '▲' en '▼' gelijktijdig indrukken op een nog niet gebruikt kanaal. Als de 
motor reageert, start bij 1) hierboven 
 
 
VERPLAATSEN VAN EEN EINDPUNT 
Het verplaatsen van een eindpunt kan enkel indien de motor correct ingelezen werd maar het 
eindpunt niet correct staat (vb : motor stopt 10 seconden te vroeg). Indien de motor niet juist 
ingesteld werd, ga dan naar 'Motor resetten en opnieuw instellen' 
 
1) Laat de rolluik 2 keer volledig naar boven en beneden gaan en laat deze automatisch 

stoppen. Indien dit niet lukt, ga dan naar 'Motor resetten en opnieuw instellen' 
2) Zet de rolluik in de bovenste of onderste positie (de positie die je wil afstellen) – laat de 

motor doorgaan tot deze automatisch stopt 
3) Hou 5 seconden de knop '▲' en '▼' gelijktijdig in. De motor maak een korte beweging 

boven-onder 
4) Gebruik de knoppen '▲' en '▼' om de rolluik op het nieuwe eindpunt te zetten 
5) Wanneer de rolluik op het nieuwe eindpunt staat, druk 2 seconden lang op de 'My' knop 

De motor maak een korte beweging boven-onder 
6) Druk kort op het kleine knopje op de achterzijde van de afstandsbediening 
 
KANAAL KOPIEREN 
1) Start met goede voorbereiding. Zorg ervoor dat je goed weet waar je het kanaal naar toe 

wenst te kopiëren. Indien dit een 2de afstandsbediening is, hou deze dan klaar en zet deze 
op voorhand op het juiste kanaal. 

2) Een kanaal kopiëren kan enkel met als basis de afstandsbediening die gebruikt werd voor de 
oorspronkelijke indienststelling. 

3) Gebruik de oorspronkelijke afstandsbediening om de rolluik in de middelste positie te 
plaatsen. 

4) Hou de kleine knop op de achterzijde van de basisafstandsbediening ingedrukt totdat de 
motor een korte 'op en af' beweging maakt  

5) Hou de kleine knop op de achterzijde van de nieuwe afstandsbediening (of kanaal) ingedrukt 
totdat de motor een korte 'op en af' beweging maakt  

6) Het kanaal is gekopieerd 
 
 
 
 
 
 


