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1.1 FIELDS OF APPLICATION
The MoveliteTM motor is designed to drive all types of curtain track 

1.2 LIABILITY

Any use outside the scope of application specified by SOMFY is 
non-compliant. SOMFY cannot be held liable for any such use 
or failure to observe these instructions, which will also result in 
warranty being voided. Should any doubt arise during installation 
of the drive or in order to obtain additional information, please 
visit the www.Somfy.com website or refer to your SOMFY contact.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
WARNING: Important safety instructions. Follow all instructions, 
since incorrect installation can lead to severe injury.
Please give these instructions to the user a�er installation.
The drive must be installed by an installer who is qualified in 
driveised systems and domestic automation.
The installer must inform the user of the need to arrange main-
tenance for the driveised unit and its associated accessories. He 
must specify items that require maintenance, replacement or 
checking. 
Ensure that the weight and dimension of the product to be 
driveised are compatible with the rated torque and rated operating 
time. These information are available from your Somfy contact.

Use only accessories (Curtain track, brackets, etc.) listed by 
SOMFY to fit to a unit. Part numbers for accessories are available 
from your SOMFY contact.
Please refer to the SOMFY literature to ascertain the control 
point(s) compatible with the actuator selected.
Fixed controls shall be clearly visible a�er installation.
A suitable multi-pole switching device must be incorporated 
upstream in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
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If the supply cord is damaged, it must be replaced by an identical 
cord. If the cord is not removable, return the drive to a�er sales 
department to avoid a hazard.
To reduce the risk of electric shock, this equipment must have 
a proper grounding. Some Drives versions are supplied with a 
grounding type plug, that has a third (grounding) pin. This plug 
will only fit into a grounding type outlet. If the plug does not fit 
into the outlet, contact a qualified electrician to install the proper 
outlet. Do not change the plug in any way.

The actuating member of a biased-off switch is to be located wit-
hin direct sight of the driven part but away from moving parts. It 
is to be installed at a minimum height of 1,5 m and not accessible 
to the public. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: Important safety instructions. It is important for the 
safety of persons to follow these instructions. 
Save these instructions. 
WARNING: The drive shall be disconnected from its power source 
during cleaning, maintenance and when replacing parts.

-Your installer should inform you of any maintenance required.
Do not allow children to play with fixed controls. Keep remote
controls away from children.
Watch the driveised installation while it is moving and keep
people away until the driveised installation is fully extended.
The drive shall be disconnected from its power source during
cleaning, maintenance and when replacing parts.
Frequently examine the installation for imbalance and signs of
wear or damage to cables and springs. Do not use if repair or
adjustment is necessary.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Children shall not play with the appliance.
Before installing the drive, remove any unnecessary cords and
disable any equipment not needed for powered operation.
If the drive is fitted with a manual release, install its actuating
member at a height less than 1,8 m.
LpA ≤70 dB(A).

SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme,, F-74300 CLUSES as manufacturer hereby declares 
that the drive covered by these instructions when marked for input voltage 230V~50Hz  and 
used as intended according to these instructions, is in compliance with the essential requi-
rements of the applicable European Directives and in particular of the Machinery Directive 

2006/42/EC, and the Radio Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at  www.somfy.com/ce.
Antoine Creze, Approval manager, acting on behalf of Activity director, Cluses, 01/2018
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2. INSTALLATION
Instructions which  must be followed by the drive and home automation professional installing the MoveliteTM

motor.
Never drop, knock, drill or submerge the drive.
Install a separate control point for each drive.

Safety warning! InformationCaution!

2.2. WIRING (Fig C)
Cables which pass through a metal wall must be protected and isolated using a sheath or sleeve.
Attach cables to prevent any contact with moving parts.
Leave the drive power supply cable accessible: it must be possible to replace it easily.

 - Switch off the power supply.
 - Connect the drive according to the information in the table below:

AC wiring (Fig C1)

DCT wiring (Fig C2)

Compatible controls - Wiring of control (Fig D)
1) Setting tool
2) Centralis IB
3) 2 NO (Normally Open) Dry contact switch

2.3. COMMISSIONING

2.3.1. Pre-programming the RTS control point (only for RTS version)  (Fig E)
1)Switch on the power supply
2) Press the Open and Close buttons on the RTS control point at the same time: The motorised product moves up and 
down, and the RTS control point is pre-programmed in the motor.

2.1. INSTALLATION 
2.1.1. Installation of the rail (Fig A)
1) Mark the position of the brackets.
2) Drill the ceiling or the wall at the right places.
3) Attach the brackets.
4) Attach the rail on the brackets.

2.1.2. Installation of the motor (Fig B)
1) Unlock the motor 
2) Insert the motor sha� into the drive pulley hole.
3) Lock the motor.

1 CCW (Open) NO Dry contact 4

2 5 Stop - NO Dry contact

3 Ground Common 6 CW (Close) NO Dry contact

Open
my/Stop

Close

DCT Setting tool RTS control point

For the illustration, see page 122.

Wire 100V to 240V 

1 Neutral Blue

2 Live Brown

3 Earth Yellow / Green
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2.3.2. Setting the end limits 
At the first command Open or Close, the motorised product make a first run to record the hard stop position.

2.3.3. Checking the direction of rotation (Fig F)
1) Press the Open button on the RTS control point:

a) If the motorised product opens (a), the direction of rotation is correct.
b) If the motorised product closes (b), the direction of rotation is incorrect: Move onto the next step.

2) Press the my button on the RTS control point until the motorised product moves: The direction of rotation has been 
modified.
3) Press the Open button on the RTS control point to check the direction of rotation.

2.3.4. Recording the RTS control point (Fig G)
Press the PROG button on the back of the control point until the motorised product moves. The remote control address 
is permanently recorded.

2.3.5. Adjusting the Touch motion sensitivity (Fig H)
1) Press the Open and Close buttons of the RTS control point simultaneously until the motorised product moves.
2) Press the Open and Close buttons simultaneously until the motorised product moves to switch from high sensitivity, 
to low sensitivity, to no touch motion, and back to high sensitivity.
3) Press the my button until the motorised product moves to confirm the setting.

2.3.6. Dry contact ergonomics setting : Standard or 2 buttons sequencing (Fig I)
1) Press the Open,Stop and Close buttons of the DCT setting tool simultaneously until the motorised product moves.
2) Press the Stop and Close buttons of the DCT setting tool simultaneously until the motorised product moves to
change the ergonomics.

2.4. TIPS AND RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
2.4.1. Questions about the MoveliteTM?

Observations Possible causes Solutions

The motorised product does 
not operate.

The wiring is incorrect. Check and reconnect the power supply

The control point battery is weak.
Check whether the battery is weak and 
replace it if necessary.

The control point is not 
compatible.

Check for compatibility and replace the 
control point if necessary.

The control point used has not been 
programmed into the motor.

Use a programmed control point or program 
this control point.

2.4.2. Re-setting the end limits
Readjusting the Open end limit (Fig J)
1) Press the Open button to move the motorised product to the end limit to be readjusted.
2) Press the Open and Close buttons of the RTS control point simultaneously until the motorised product moves.
3) Press the Open or Close button to move the motorised product to the new desired position.
4) To confirm the new end limit, press the my/Stop button until the motorised product moves.
Readjusting the Close end limit (Fig K)
1) Press the Close button to move the motorised product to the end limit to be readjusted.
2) Press the Open and Close buttons of the RTS control point simultaneously until the motorised product moves.
3) Press the Open or Close button to move the motorised product to the new desired position.
4) To confirm the new end limit, press the my/Stop button until the motorised product moves.

2.4.3. Erasing the control point from the memory of the motor (Fig L)
This reset deletes all the local control points, however the end limit settings and favourite position are retained.
To delete all the programmed control points, use a pin to press and hold the motor PROG button until the motorised 
product moves twice.
All the control points are deleted.
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2.4.4. Erasing the memory of the motor (Fig M)
This reset deletes all control points, all the sensors and all the end limit settings, and resets the motor’s favourite 
position (my).
To reset the motor, use a pin to  press and hold the PROG button until the motorised product moves 3 times.
All the settings are erased.

3.1. OPEN AND CLOSE BUTTONS (Fig N)
Pressing the Open or Close button fully opens or closes the motorised product.

3.2. STOP FUNCTION (Fig O)
The motorised product is moving.
Briefly press my: the motorised product stops automatically.

3.3. FAVOURITE POSITION (my) (Fig P)
The motorised product is stopped.
Briefly press my: the motorised product starts to move, and stops in the favourite position (my).
To modify or delete the favourite (my) position, see the section entitled “Additional settings”

3.4. ADDITIONAL SETTINGS
3.4.1. Modifying the favourite position (my) (Fig Q)
1) Place the motorised product in the desired favourite position (my).
2) Press my for ≈ 5 seconds until the motorised product moves: the desired favourite position (my) has been pro-
grammed.
3.4.2. Deleting the favourite position (my) (Fig R)
1) Press my: the motorised product starts to move, and stops in the favourite position (my).
2) Press my again until the motorised product moves: the favourite position (my) is deleted.
3.4.3. Adding/Deleting Somfy control points 
Refer to the corresponding guide
3.4.4. Modifying the motor rotation direction (Fig S)
Move the motorised product away from the end limits.
1) Press the Open and Close buttons of the RTS control point simultaneously until the motorised product moves.
2) Press the my button until the motorised product moves to reverse the rotation direction.

3.5. TIPS AND RECOMMENDATIONS FOR USE
3.5.1. Questions about the MoveliteTM?

If the motorised product still does not work, contact a motorisation and home automation professional.

3.5.2. Replacing a lost or broken Somfy control point
To replace a lost or broken control point, contact a Somfy motorisation and home automation professional.

3. USE AND MAINTENANCE
This drive is maintenance-free

Observations Possible causes Solutions
The motorised product 
does not operate. The control point battery is weak. Check whether the battery is weak and 

replace it if necessary.

The motorisation is in thermal protection mode. Wait for the motor to cool down.

4. TECHNICAL DATA
Power supply 100V - 240V

Radio frequency 433.42 MHz 

Operating temperature 0°C to + 60°C 

Index protection rating IP 30

Safety level Class I
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1.1 TOEPASSINGSGEBIED
De MoveliteTM motor is bedoeld voor het aandrijven van alle types gordijnrails 

1.2 AANSPRAKELIJKHEID

VERPLICHTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Elk gebruik buiten het door SOMFY bepaalde toepassingsgebied is 
niet conform. Hierdoor en door het negeren van de instructies in 
deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie 
van SOMFY. - In geval van twijfel tijdens de installatie van de 
motor of voor het verkrijgen van aanvullende informatie, kijkt u 
op de website www.Somfy.com of neemt u contact op met uw 
SOMFY-leverancier.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE
WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsvoorschri�en . Houd u aan 
alle instructies omdat door een verkeerde installatie ernstig letsel 
kan ontstaan.
Overhandig na de installatie deze handleiding aan de gebruiker.
De motorisatie moet geïnstalleerd worden door een erkende 
installateur van automatiseringssystemen in woningen.
De installateur moet de gebruiker informeren over het onderhoud 
van de gemotoriseerde unit en de bijbehorende accessoires. 
Hij moet aangeven welke delen moeten worden onderhouden, 
vervangen of gecontroleerd. 
Controleer of het gewicht en de grootte van het gemotoriseerde 
systeem passen bij het opgegeven koppel en de opgegeven 
bedrijfstijd. Uw Somfy-leverancier kan u deze informatie geven.

Gebruik alleen accessoires (gordijnrail, steunen, enz.) op de unit 
die door SOMFY zijn goedgekeurd. Uw SOMFY leverancier kan u de 
onderdeelnummers voor accessoires geven.
Raadpleeg de SOMFY documentatie om te weten welk(e) 
bedieningspunt(en) compatibel is/zijn met de geselecteerde 
motor.
Vaste bedieningspunten moeten goed zichtbaar zijn na de 
installatie.
Een geschikte meerpolige schakelaar moet stroomopwaarts zijn 
opgenomen in de vaste bekabeling in overeenstemming met de 
installatievoorschri�en.

1. INLEIDENDE INFORMATIE

INHOUD

Deze instructies zijn van toepassing op alle MoveliteTM RTS motoren, ongeacht hun koppel/toerental.
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2. Installatie 19
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Als de voedingskabel beschadigd is, dan moet deze worden 
vervangen door een identieke kabel. Als de kabel niet afneembaar 
is, stuur de motorisatie dan terug naar de serviceafdeling om gevaar 
te voorkomen.
Om het risico van een elektrische schok te verkleinen, moet de 
apparatuur een goede aarding hebben. Sommige motorisaties 
worden geleverd met een geaarde stekker. Deze stekker dient te 
worden toegepast met een geaard wandcontactdoos. Als er geen 
geaarde wandcontactdoos aanwezig is, neem dan contact op met 
een gekwalificeerde elektricien om een passende contactdoos te 
installeren. Monteer nooit een andere stekker.

Het bedieningsonderdeel van de uit-schakelaar moet direct 
zichtbaar zijn vanaf de motorisatie maar buiten het bereik van 
bewegende delen zijn. Hij moet gemonteerd zijn op een hoogte van 
ten minste 1,5 m en niet toegankelijk zijn voor het publiek. 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsvoorschri�en . Voor de 
veiligheid van personen is het belangrijk om deze handleiding op te 
volgen. 
Bewaar deze handleiding. 
WAARSCHUWING: De motorisatie moet losgemaakt zijn van de 
elektrische voeding tijdens het schoonmaken, uitvoeren van 
onderhoud en het vervangen van onderdelen.

-Uw installateur moet u informeren over het vereiste onderhoud.
Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen. Houd
afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.
Houd de beweging van het gemotoriseerde systeem in de gaten en
houd personen op afstand tot het gemotoriseerde systeem geheel
tot stilstand is gekomen.
Ontkoppel de motorisatie van zijn voeding tijdens het reinigen, het
onderhoud en het vervangen van onderdelen.
Controleer het systeem regelmatig op onbalans en tekenen van
schade of slijtage aan kabels en veren. Gebruik het niet als het
gerepareerd of bijgesteld moet worden.
Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar of
door personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of
zonder ervaring met of kennis van het apparaat als zij onder toezicht
staan, of instructie hebben gehad over het gebruik van het apparaat,
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen mogen het niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Verwijder voor het installeren van de motorisatie alle overbodige
kabels en schakel apparaten uit die niet nodig zijn voor een
gemotoriseerde werking.
Als de motorisatie is uitgevoerd met een handmatige ontkoppeling
installeer dan de hendel ervan op een hoogte van minder dan 1,8 m.
LpA ≤70 dB(A).

Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITÉS SA, F-74300 CLUSES dat de motorisatie die bestemd is om te 
worden gebruikt met 230V~50Hz volgens de aanwijzingen in dit document, in overeenstemming 
is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen voor 
toepassing binnen de Europese Unie en in het bijzonder met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en 

de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. 
De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.
Christian Rey, verantwoordelijk voor de typegoedkeuringen, handelend uit naam van de Directeur van de 
onderneming, Cluses, 01/2018.
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2. INSTALLATIE
Verplichte voorschri�en voor de erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen die de 
installatie van de MoveliteTM motor uitvoert.
Laat de motorisatie niet vallen, sla er niet tegen, boor er niet in en dompel hem niet in een vloeistof.
Installeer voor elke motorisatie een apart bedieningspunt.

Veiligheidswaarschuwing!  InformatieLet op!

2.2. BEDRADING (fig. C)
Kabels die door een metalen schot lopen moeten beschermd en geïsoleerd worden door een doorvoerrubber 
of -huls.
Maak kabels vast zodat zij niet in contact kunnen komen met bewegende delen.

Zorg dat de voedingskabel van de motorisatie toegankelijk blij�: hij moet gemakkelijk vervangen kunnen worden.

 - Schakel de spanning uit.
 - Sluit de motorisatie aan volgens de informatie in de tabel hieronder:

AC-bedrading (fig. C1)

DCT-bedrading (fig. C2)

Compatibele bedieningen - Bedrading van de bediening (fig. D)
1) Afstelgereedschap
2) Centralis IB
3) 2 NO (normaal open) spanningsloze schakelaar

2.3. IN BEDRIJF STELLEN

2.3.1. Voorprogrammeren van het RTS bedieningspunt (alleen voor RTS versie) (fig. E)
1) Schakel de spanning in.
2) Druk tegelijkertijd op de toetsen Openen en Sluiten van het RTS bedieningspunt: het gemotoriseerde systeem
beweegt op en neer en het RTS bedieningspunt wordt geprogrammeerd in de motor.

2.1. MONTAGE 
2.1.1. Installatie van de rail (fig. A)
1) Markeer de positie van de steunen.
2) Boor op de juiste plaatsen gaten in het plafond of in
de muur.
3) Bevestig de steunen.
4) Bevestig de rail op de steunen.

2.1.2. Installatie van de motor (fig. B)
1) Ontgrendel de motor. 
2) Steek de as van de motor in het gat van de
aandrijfpoelie.
3) Vergrendel de motor.

1 CCW (Open) NO spanningsloos contact 4

2 5 Stop - NO spanningsloos contact

3 Gemeenschappelijke aarding 6 CW (Dicht) NO spanningsloos contact

Openen
my/Stop
Sluiten

DCT afstelgereedschap RTS bedieningspunt

Voor de afbeelding, zie bladzijde 122.

Draad 100 V tot 240 V 

1 Nul Blauw

2 Fase Bruin

3 Aarde Groen/Geel
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2.3.2. Afstellen van de eindpunten 
Bij het eerste commando Openen of Sluiten, voert het gemotoriseerde systeem een werking uit om de posities van de 
eindpunten op te slaan.

2.3.3. Controle van de draairichting (fig. F)
1) Druk op de toets Open van het RTS bedieningspunt:

a) Als het gemotoriseerde systeem open gaat (a), is de draairichting correct.
b) Als het gemotoriseerde systeem dicht gaat (b), is de draairichting niet correct: Ga verder met de volgende stap.

2) Druk op de toets my van het RTS bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt: De draairichting is
gewijzigd.
3) Druk op de toets Open van het RTS bedieningspunt om de draairichting te controleren.

2.3.4. Opslaan van het RTS bedieningspunt (fig. G)
Druk op de PROG toets aan de achterkant van het RTS bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt. De 
afstandsbediening is permanent opgeslagen.

2.3.5. Bijstellen van de Touch motion gevoeligheid (fig. H)
1) Druk tegelijk op de toetsen Openen en Sluiten van het RTS bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
2) Druk tegelijk op de toetsen Openen en Sluiten tot het gemotoriseerde systeem beweegt om te schakelen van hoge 
gevoeligheid naar lage gevoeligheid, naar geen touch motion, en teug naar hoge gevoeligheid.
3) Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de instelling te bevestigen.

2.3.6. Instellen van de ergonomie van het spanningsloze contact: Standaard of 2-toetsenvolgorde (fig. I)
1) Druk tegelijk op de toetsen Openen, Stop en Sluiten van het DCT afstelgereedschap tot het gemotoriseerde systeem 
beweegt.
2) Druk tegelijk op de toetsen Stop en Sluiten van het DCT afstelgereedschap tot het gemotoriseerde systeem beweegt 
om de ergonomie te wijzigen.

2.4. TIPS EN ADVIEZEN VOOR DE INSTALLATIE
2.4.1. Vragen over de MoveliteTM?

Vaststellingen Mogelijke oorzaken Oplossingen

Het gemotoriseerde 
systeem werkt niet.

De aansluiting is niet correct. Controleer de voeding en sluit deze weer aan.

De batterij van het bedieningspunt is leeg.
Controleer of de batterij leeg is en vervang deze 
indien nodig.

Het bedieningspunt is niet compatibel. Controleer de compatibiliteit en vervang het 
bedieningspunt indien nodig.

Het gebruikte bedieningspunt is niet in de 
motorisatie geprogrammeerd.

Gebruik een bedieningspunt dat geprogrammeerd is 
of programmeer dit bedieningspunt.

2.4.2. Opnieuw afstellen van de eindpunten
Opnieuw afstellen van het eindpunt Openen (fig. J)
1) Druk op de toets Openen om het gemotoriseerde systeem op het bij te stellen eindpunt te zetten.
2) Druk tegelijk op de toetsen Openen en Sluiten van het RTS bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
3) Druk op de toets Openen of Sluiten om het gemotoriseerde systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
4) Druk op de toets my/Stop tot het gemotoriseerde systeem beweegt om het nieuwe eindpunt te bevestigen.
Opnieuw afstellen van het eindpunt Sluiten (fig. K)
1) Druk op de toets Sluiten om het gemotoriseerde systeem op het bij te stellen eindpunt te zetten.
2) Druk tegelijk op de toetsen Openen en Sluiten van het RTS bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
3) Druk op de toets Openen of Sluiten om het gemotoriseerde systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
4) Druk op de toets my/Stop tot het gemotoriseerde systeem beweegt om het nieuwe eindpunt te bevestigen.

2.4.3. Wissen van het bedieningspunt uit het geheugen van de motor (fig. L)
Dit resetten wist alle lokale bedieningspunten, maar de ingestelde eindpunten en de favoriete positie blijven behouden.
Om alle geprogrammeerde bedieningspunten te wissen, drukt u met een pennetje op de PROG toets van de motor en 
houdt u deze ingedrukt totdat het gemotoriseerde systeem tweemaal beweegt.
Alle bedieningspunten zijn gewist.
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2.4.4. Wissen van het geheugen van de motor (fig. M)
Dit resetten wist alle bedieningspunten, alle sensoren, alle ingestelde eindpunten en reset de favoriete positie (my) 
van de motorisatie.
Om de motor te resetten drukt u op de PROG-toets tot het gemotoriseerde systeem driemaal beweegt.
Alle afstellingen zijn gewist.

3.1. TOETSEN OPENEN EN SLUITEN (fig. N)
Als u op de toets Openen of Sluiten drukt, gaat het gemotoriseerde systeem geheel open of dicht.

3.2. STOPFUNCTIE (fig. O)
Het gemotoriseerde systeem is in beweging.
Druk kort op my: het gemotoriseerde systeem stopt automatisch.

3.3. FAVORIETE POSITIE (my) (fig. P)
Het gemotoriseerde systeem is gestopt.
Druk kort op my: het gemotoriseerde systeem komt in beweging en stopt in de favoriete positie (my).
Voor het wijzigen of wissen van de favoriete positie (my) raadpleegt u het hoofdstuk "Extra instellingen".

3.4. EXTRA AFSTELLINGEN
3.4.1. Wijzigen van de favoriete positie (my) (fig. Q)
1) Zet het gemotoriseerde systeem in de gewenste favoriete positie (my).
2) Druk ≈ 5 seconden op my tot het gemotoriseerde systeem beweegt: de gewenste favoriete positie (my) is nu op-
geslagen.
3.4.2. Wissen van de favoriete positie (my) (fig. R)
1) Druk op my : het gemotoriseerde systeem komt in beweging en stopt in de favoriete positie (my).
2) Druk opnieuw op my tot het gemotoriseerde systeem beweegt: De favoriete positie (my) is nu gewist.
3.4.3. Toevoegen/wissen van Somfy bedieningspunten 
Raadpleeg de bijbehorende handleiding
3.4.4. Wijzigen van de draairichting van de motor (fig. S)
Zet het gemotoriseerde systeem in een andere positie dan de eindpunten.
1) Druk tegelijk op de toetsen Openen en Sluiten van het RTS bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
2) Druk op de toets my tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de draairichting om te keren.

3.5. TIPS EN ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK
3.5.1. Vragen over de MoveliteTM?

Als het gemotoriseerde systeem nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende installateur 
van automatiseringssystemen in woningen.

3.5.2. Vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt
Voor het vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt, moet u contact opnemen met een 
erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD
Deze motorisatie hee� geen onderhoud nodig

Vaststellingen Mogelijke oorzaken Oplossingen
Het gemotoriseerde 
systeem werkt niet. De batterij van het bedieningspunt is leeg. Controleer of de batterij leeg is en vervang 

deze indien nodig.

De thermische beveiliging van de motor is in 
werking. Wacht tot de motor is afgekoeld.

4. TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding 100 V - 240 V

Radiofrequentie 433,42 MHz 

Werkingstemperatuur 0 °C tot +60 °C 

Beschermingsklasse IP 30

Veiligheidsniveau Klasse I




