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Power 4x2.5 DC RTS Receiver



Návod k použití
Společnost Somfy tímto prohlašuje, že přístroj odpovídá základním požadavkům
a ostatním příslušným ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě je k dispozici
na internetové adrese www.somfy.com/ce.
Platí pro EU, CH a NO.
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BEZPEČNOST A DŮLEŽITÉ INFORMACE

• Tento výrobek Somfy musí být instalován odborným pracovníkem
profesionální montážní firmy, pro kterého je určen tento návod.
• Před instalací ověřte, zda je výrobek po žit ve shodě s jeho určením

 odpovídajícím příslušenstvím.
• Tento návod popisuje instalaci, uvedení do provozu a používání tohoto
výrobku.
• Technický pracovník provádějící instalaci je také odpovědný za dodržení
norem a právních předpisů platných v zemi, v níž instalaci provádí, a musí
zákazníka informovat o používání a údržbě výrobku.
• Použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce - firma Somfy - není
dovoleno. Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo nedodržení pokynů 
tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenese 
odpovědnost za vzniklé následky.

Power  X 2,5DC RTS je přijímač dálkového ovládání používající technologii RTS (Radio 
Technology Somfy) s vestavěným zdrojem. Umožňuje ovládání pohonů, napájených 
napětím 24V    a řízených změnou polarity řadou dálkových ovládačů a bezdrátových čidel, 
které používají technologii RTS.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poškozené elektrické a elektronické výrobky ani vybité baterie se nesmějí
vyhazovat do domovního odpadu.
Odevzdávejte je prosím na sběrných místech nebo na autorizovaném 
sběrném dvoře, aby byla zaručena jejich recyklace.
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Několik definic
Výběr pracovního režimu (podle koncového výrobku):
Power  X 2,5DC RTS může pracovat ve dvou režimech:
V režimu lamelové žaluzie nebo režimu rolety.
Z výroby je Power  X 2,5DC RTS nastavený na režim .
Tato funkce umožňuje Power  X 2,5DC RTS nastavit podle typu stínicí 

terou bude e používat.

Směr otáčení pohonu:
Při montáži systému nebo při novém nastavování je možné změnit pomocí dálkového
ovládače směr otáčení pohonu. pomocí této funkce je možné uvést do souladu směr
pohybu nahoru stínicí clony s tlačítkem Nahoru na ovládači.

aklápění lamel kolečkem ovládače Telis Mod :
Tato funkce (nastavení) je možná pouze pro ovládače Telis Mod .
Umožňuje nastavit směr otáčení kolečka ve vztahu k požadovanému směru naklápění 

Doba chodu koncového výrobku v obou směrech:
Účelem je nastavit dobu chodu koncového výrobku pro směr nahoru i dolů. 
funkce nenahrazuje funkci koncových spínačů!
Toto nastavení umožňuje optimalizovat činnost stínicí clony a nastavit automaticky
mezipolohu My. Bez tohoto nastavení není možné mezipolohu My používat.

S :
Tuto funkci lze využít pouze v roletovém režimu přijímače.
Pro automatické řízení rolety je možné použít sluneční čidlo (například: stáhnout
rolety v případě slunečního svitu).
P .

Mezipoloha My odpovídá poloze přednostně nastavované v určitých každodenních
situacích: například nastavování rolety na poloviční zastínění přes den při práci na
počítači apod.

Nastavení rychlosti naklápění lamel:
Tato funkce je dostupná pouze na standardním ovládači  se třemi tlačítky

 žaluziovém režimu přijímače.
Pro pohodlné ovládání sklonu lamel žaluzie lze nastavit rychlost jejich naklápění.
Úprava je možná současným stiskem a přidržením tlačítek Nahoru a Dolů ovladače.

Nastavení kroku kolečka ovládače Telis Mod :
Tato funkce (nastavení) je možná pouze pro ovládače Telis Mod .
Při použití ovladače Mod  lze nastavovat sklon lamel žaluzie pomocí kolečka.
Tato funkce umožňuje upravit citlivost kolečka.

Poloha «zataženo»:
Tuto funkci lze využít pouze v žaluziovém režimu přijímače. Umožňuje nastavit plné
otevření lamel (vodorovně), pokud slunce přestane svítit.
Tato funkce vyžaduje použití slunečního čidla.

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci sluneční automatiky, pokud
je clona zcela stažena (tj. je v dolní koncové poloze). Účelem je zachování soukromí.
Tato funkce vyžaduje použití slunečního čidla.
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C. ) Základní nastavení nebo jeho změna:

C. .a) Výběr pracovního režimu:

Pro přechod z jednoho režimu do druhého
stiskněte  tlačítka My a Dolů na

2 s, dokud clona neprovede 

Zapnut roletový režim: p
.

Zapnut žaluziový režim: p
.

C. .b) Směr otáčení pohonu :

Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů
a zkontrolujte směr otáčení.
Pokud směr není správný. stiskněte asi na 2
s tlačítko My, dokud clona neprovede krátký
pohyb nahoru a dolů.
Tlačítky Nahoru a Dolů zkontrolujte, zda je
směr otáčení správný.
Tento úkon lze v tuto chvíli libovolně
opakovat.
Každým stiskem tlačítka My na dobu 2 s
obrátíte směr otáčení.

C. .c) Mod  - směr naklápění pomocí
kolečka:

Otáčením kolečka zkontrolujte směr
naklápění lamel. Pokud směr není správný,
stiskněte asi na 2 sekundy tlačítka Nahoru
a Dolů. Clona se krátce pohne nahoru a
dolů. Směr naklápění pomocí kolečka je
obrácený.
Tento úkon lze v tuto chvíli libovolně
opakovat.
Každým stiskem tlačítek Nahoru a Dolů
a jejich přidržením asi na 2 sekundy se
obrátí směr naklápění pomocí kolečka.

Poznámka: Směr činnosti kolečka je
nezávislý na směru otáčení pohonu.



Copyright © 

C. .d) Směr pohybu na povel «slunce»:

Toto nastavení má smysl zejména pro
baldachýny. Z výroby je směr pohybu
nastaven pro situaci, kdy je pohon umístěn
nahoře. V tomto kroku nastavovacího
postupu lze změnit směr pohybu pro případ,
kdy je pohon instalován dole.

Směr pohybu změníte takto:

Současně stiskněte tlačítka Nahoru a My
a držte je stisknutá asi 2 s, dokud se clona
krátce nepohne nahoru a dolů.

Stiskněte a asi 2 s držte tlačítko Nahoru,
dokud se baldachýn krátce nepohne nahoru
a dolů.  X 2,5 DC RTS
do normálního režimu čidla (pohon nahoře).

Nastavení režimu čidla potvrďte stiskem
tlačítka My, které přidržte asi na 2 sekundy,
až se clona pohne nahoru a dolů.
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C. .e) Doba chodu clony nahoru a dolů:

1) Vytáhněte clonu do horní koncové polohy, až
pohon zastaví na koncovém spínači.

2) Krátce stiskněte tlačítka My a Dolů, clona
začne sjíždět (asi 10 s) a potom se zastaví.
Stiskem tlačítka Stop je možné spouštění
zastavit před uplynutím 10 s

3) Pokud clona nedosáhla doln  polohy, stiskněte
a držte tlačítko Dolů, dokud clona 
nesjede až do své dolní koncové polohy, určené 
koncovým spínačem. Clona se pohybuje, dokud 
držíte tlačítko stisknuté, vždy však maximálně na

Poznámka: Do paměti se ukládá použe čas,
kdy se clona pohybuje. Pokud je v klidu, čas se 
neměří.

4) Jakmile clona dosáhne dolní koncové
polohy, uvolněte tlačítko Dolů.
Poznámka: Pokud budete tlačítko držet dále
i po dodažení dolní koncové polohy, clona bude v 
klidu, ale čas se bude dále počítat.

5) Krátce stiskněte tlačítka My a Nahoru,
clona začne vyjíždět (asi 10 s) a potom se
zastaví. Stiskem tlačítka Stop je možné
stoupání zastavit před uplynutím 10 s
Poznámka: Stiskem tlačítek My a Nahoru se
zároveň potvrdí nastavený čas chodu dolů.

6) Pokud clona nedosáhla horní polohy, stiskněte
a držte tlačítko Nahoru, dokud clona nevyjede až 
do své horní koncové polohy, určené koncovým 
spínačem. Clona se pohybuje, dokud držíte 
tlačítko stisknuté, vždy však maximálně na 10 

Poznámka: Do paměti se ukládá pouze čas, 
kdy se clona pohybuje. Pokud je v klidu, čas se 
neměří.

7) Jakmile clona dosáhne horní koncové polohy,
uvolněte tlačítko Nahoru.
Poznámka: Pokud budete tlačítko držet dále i po 
zastavení clony, bude se dále počítat i čas.

8) Nastavení doby chodu nahoru a dolů ukončete
stiskem a podržením tlačítka My  
dokud se clona krátce nepohne nahoru 
Doby chodu nahoru i dolů jsou nastaveny, 
uloženy do paměti přijímače a současně se

ila mezipoloha .

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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D.1) Mezipoloha My:

Mezipoloha My se liší podle typu clony.

Žaluziový režim:
Po nastavení doby chodu nahoru a dolů se
mezipoloha nastaví takto: dolní koncová
poloha, lamely otevřeny v úhlu 45° (platí
pro žaluzie s lamelami 25 mm a systém
navíječů CTS 25).
Tuto polohu je možné uživatelsky změnit.

Roletový režim:
Po nastavení doby chodu nahoru a dolů je
mezipoloha My asi 3/4 délky odshora.
Tuto polohu je možné uživatelsky změnit.

Nové nastavení:
Nová mezipoloha může být nastavena
libovolně s výjimkou stávající mezipolohy.

Žalužiový režim:
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko My po

Clona najede do aktuální mezipolohy My,
která je uložena v paměti.
Tlačítky Nahoru, Dolů, resp. v případě
ovládače Mod  kolečkem, nastavte novou
mezipolohu My (tj. nové naklopení lamel).
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko My po
dobu asi  s, dokud se clona nepohne
krátce nahoru a dolů.
Nová mezipoloha My je uložena do paměti.

Roletový režim:
Tlačítky Nahoru a Dolů nastavte novou
požadovanou polohu rolety.
Stiskněte asi na 5 s tlačítko My, dokud clona
neprovede krátký pohyb nahoru a dolů.
Nová mezipoloha My je uložena do paměti.

Úplné vymazání mezipolohy bez náhrady:
Krátkým stiskem tlačítka my vyvolejte
aktuálně uloženou mezipolohu.
Stiskněte a asi na 5 s držte tlačítko My,
dokud se clona krátce nepohne nahoru a
dolů. Mezipoloha je vymazána, nová není
uložena.
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D.2) Nastavení rychlosti naklápění lamel:

Současně stiskněte a asi 2 s držte tlačítka
Nahoru, Dolů a My, dokud se lamely krátce
nepohnou tam a zpět.
Stiskněte a asi 2 s držte tlačítko Nahoru:
Žaluzie provádí v šestisekundových cyklech
pohyby nahoru a dolů.
Tlačítky Nahoru nebo Dolů upravte rychlost
lamel. Každým stiskem tlačítka se mění
rychlost naklápění: ta se mění v reálném
čase během nastavování.
Když je rychlost naklápění vyhovující,
stiskněte a asi 2 s držte tlačítko My, dokud
žaluzie neprovede krátký pohyb tam a zpět:
Nová rychlost naklápění je uložena do
paměti.

D.3) Nastavení kroku kolečka ovládače
Mod :

Stiskněte tlačítka Nahoru, Dolů a My
a přidržte asi na 2 sekundy, dokud se clona
nepohne tam a zpět.
Stiskněte tlačítko Dolů a přidržte asi na
2 sekundy, dokud se clona nepohne tam
a zpět.
Tlačítky Nahoru a Dolů upravte krok
ovládacího kolečka.
Kolečkem ovládače lze kdykoliv vyzkoušet

tiskněte tlačítko My a přidržte asi na
sekundy, dokud se clona nepohne tam

a zpět.
Nový krok kolečka je uložen do paměti.

6s 6s
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D.4) Poloha «zataženo»:

Tato funkce vyžaduje použití slunečního
čidla.
Lze ji použít jenom pro horizontální žaluzie.
Aby bylo možné nastavit polohu
«zataženo», musí být v paměti uloženy
doby chodu clony nahoru i dolů
a mezipoloha My.

Současně stiskněte a asi 2 s držte tlačítka
Dolů a My.
Žaluzie sjede do mezipolohy My.
Tlačítky Nahoru a Dolů nastavte polohu
«zataženo» (lamely jsou vodorovně).
Stiskněte a asi 5 s držte tlačítko My, dokud
se lamely krátce nepohnout tam a zpět.
Nová poloha «zataženo» je uložena do
paměti.

Oprava polohy «zataženo»:
Pokud je třeba polohu «zataženo» změnit,
postupujte stejným způsobem jako
u prvního nastavování.

Vymazání polohy «zataženo»:
Současně stiskněte a asi 2 s držte tlačítka
Dolů a My.
Žaluzie sjede do polohy zataženo.
Současně stiskněte a asi 5 s držte tlačítka
Dolů a My, dokud se lamely krátce
nepohnou tam a zpět.
Poloha «zataženo» je vymazána z paměti,
aniž by byla uložena jakákoli nová.

Poznámka: Pokud vymažete mezipolohu
My, je z paměti automaticky vymazána
i poloha «zataženo».
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Vyvolejte režim pro nové nastavení:
Pro přechod do režimu nového základního
nastavení současně stiskněte a asi 5 s držte
tlačítka Nahoru a Dolů, dokud se clona
nepohne tam a zpět.

Proveďte tyto kroky:
C a: Výběr pracovního režimu:
C b: Směr otáčení pohonu:
C c: Směr naklápění pomocí kolečka:
C d: Funkce čidel slunce:
C e: Doba chodu clony nahoru a dolů:

Po tvrďte nové základní nastavení:
Nové základní nastavení potvrďte stiskem
tlačítka My, které přidržte asi na 5 s, dokud
se clona DVAKRÁT nepohne tam a zpět. 2 X

D.5) Funkce «soukromí»:

Ve výrobním nastavení je funkce
«soukromí» zapnuta
okud clona po předchozím

v dolní koncové poloze,

Současně stiskněte a držte tlačítka Nahoru,
Dolů a My, dokud se clona nepohne tam
a zpět.
Stiskněte a držte tlačítko My, dokud se
clona nepohne tam a zpět.

Funkci «soukromí» vypnete stiskem tlačítka
Nahoru asi na 2 s, dokud se clona krátce
nepohne tam a zpět (

).

Funkcí «soukromí» znovu zapnete stiskem
tlačítka Dolů asi na 2 s, dokud se clona
krátce nepohne tam a zpět

Stiskněte a asi 5 s držte tlačítko My, dokud
se clona krátce nepohne tam a zpět, abyste
potvrdili .



Copyright © 

A

B

2 X

3 X

F UČENÍ DO / VYMAZÁVÁNÍ Z PAMĚTI 

F.1) Naučení ovladače nebo čidla do paměti
nebo jejich vymazání z paměti
Stiskněte programovací tlačítko Power

 2,5 DC RTS nebo ovladače A a držte, 
dokud se clona nepohne tam a zpět. Potom 
stiskněte programovací tlačítko ovladače B. 
Pokud se jedná o nový ovladač, je ovladač 
B naučen do paměti. Pokud byl ovladač B již 
dříve naučen, je naopak z paměti vymazán.

Poznámka: tento režim můžete použít 
pro uložení prvního dálkového ovládače 
v případě, že ještě není naučený žádný 
dálkový ovládač.

F.2) Vymazání všech ovladačů nebo čidel
Stiskněte programovací tlačítko Power 
DC RTS asi na 7 sekund. Clona se
DVAKRÁT krátce pohne tam a zpět.
Poprvé asi za 2 s.
Podruhé asi za dalších 5 s (tj. po 7 s).
Všechny ovladače jsou vymazán  z paměti.

F.3) Návrat do výrobního nastavení
Stiskněte programovací tlačítko  

2,5 DC RTS asi na 12 sekund. 
ŘIKRÁT krátce pohne tam a zpět.

Poprvé asi po 2 s.
Podruhé asi po dalších 5 s (celkem po 7 s).
Potřetí asi po dalších 5 s (celkem po 12 s).
Všechny ovladače, čidla, všechny doby
chodu i další nastavení jsou vymazány
z paměti. Přijímač je uveden do výrobního 
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Materi l

 (net )

plastic

155 x 155 x 53,6 (mm)
IP20
520 g

R

Max

198-255 V AC
50 Hz
0,7 W
1,5 mm²

 (maxim
)

Max

2,5A 

24V    SELV 
< 500mV
+ / - 5% (22,8V to 25,2V)
1,5 mm²

RADIO
PROTO OL

Typ Somfy RTS
433,42MHz

P Typ S

EN50022 B  EN 61058

II

 / 

S
R

-10°C  +35°C / 24min ,
30min , 24min 
-35°C  +55°C / 12min ,
30min , 12min 
-30°C  +80°C
85%  30°C

: IEC320 C8 (2P)

 
n d

30 cm

1,5 m

30 cm




