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1 Inleiding

Productbeschrijving

De Sonesse® !" #$ %%& '()(* +#% $,%-#.%/ 0%+(%1+ #$ 2((* 0#&&%&$34#$)(%,5$$#&6%&7 

De Sonesse® 40-motorreeks kan alle binnenshuistoepassingen motoriseren: Rolgordijnen, 

horizontale jaloezieën, vouwgordijnen, plissés, projectieschermen.

Het ontwerp van de Sonesse® 40 zorgt voor een stille werking. 

Waarschuwing: De Sonesse® 40 is niet compatibel met windfuncties.

2 Veiligheid

2.1 Algemene informatie

8 9#) :(';<=,*(+4-) '(%) 6%>&$)511%%*+ ?(*+%& +((* %%& %*/%&+% #&$)5115)%4* 25& 

automatiseringssystemen in woningen. Deze handleiding is voor hem bestemd.

8 @(&)*(1%%* 2AA* +% #&$)5115)#% (; +#) ,*(+4-) -(',5)#0%1 #$ '%) +% 55&?%B#6% 5,,5*5)44* 

en accessoires.

8 9%B% 35&+1%#+#&6 6%%;) #&$)*4-)#%$ 2((* 3%) #&$)511%*%&C #& ?%*/#&6 $)%11%& %& 6%0*4#/%& 

van dit product.

8 9% #&$)5115)%4* '(%) %* 0(2%&+#%& 2((* B(*6%& +5) +% #&$)5115)#% 2(1+(%) 55& +% #& 3%) 

betreffende land geldende regelgeving en de klant informeren over gebruik en onderhoud 

van het product.

8 D1/% 2(*' 25& 6%0*4#/ +#% 04#)%& 3%) +((* :(';< 6%+%.&#%%*+% )(%,5$$#&6$6%0#%+ 251)C 

is niet toegestaan Dergelijk gebruik of het negeren van de instructies in deze handleiding 

leidt tot uitsluiting van de garantie, en Somfy accepteert dan geen aansprakelijkheid voor 

dit product.

?+?!@0)8(>)A)!.)('(69)(/$.;;7$897(-%)#

De veiligheidsvoorschriften die naast de normale regels in acht moeten worden 

genomen, zijn beschreven in deze handleiding en in het begeleidende document 

EF%#1#63%#+$2((*$-3*#;)%&G7

Dompel de motor 

nooit onder in welke 

vloeistof dan ook! 

Boor niet in de 

motor.

Oefen geen 

grote kracht uit 

op de motor.

Laat de motor 

niet vallen!
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 !"#$%&''&%()

Voorbereiden van de motor
HI J(&)%%* +% 5+5,)%* K5I %& +% '%%&%'%* K0I 

op de motor.

LI J%%) +% 1%&6)% KMI )4$$%& 3%) %#&+ 25& +% 

meenemer en het eind van de motorkop.

Voorbereiden van de buis
HI N556 +% 04#$ 5; (, +% 6%?%&$)% 1%&6)%7

LI O&)0*55' +% 04#$ %& 2%*?#P+%* +% $,1#&)%*$7

Bij ronde oprolbuizen zaagt u een inkeping met de 

volgende afmetingen: e = 7 mm   h = 10 mm

Montage motor/buis
HI :-34#; +% '()(* #& +% 04#$7

Bij ronde oprolbuizen plaatst u de gemaakte 

inkeping over de adapter.

LI Q%2%$)#6 +% 04#$ 55& +% '()(* '%) 0%341, 

van parkerschroeven of met stalen klinknagels 

5;35&/%1#P/ 25& +% 5;'%)#&6 KM = R ''I7

Monteren van de buis met motor op de 

steunen
S&+#%& &(+#6C $-3*(%; +% $)%4&2%*0#&+#&6 (, +% 

kop van de motor.

HI J(&)%%* +% 04#$ '%) '()(* (, +% %#&+$)%4& 

K- I7

LI J(&)%%* +% 04#$ '%) '()(* (, +% '()(*$)%4& 

K+I7

   

Aansluiting
[1] Schakel de stroom uit.

LI :14#) +% '()(* 55& 2(16%&$ +% 

 informatie in de tabel hieronder.

Blauw Bruin

Wit Zwart

1 Neutraal  2 Onder spanningQDTDSU

230 V -50 Hz

120 V -60 Hz

Blauw Bruin220 V-60 HZ

NVT

Groen

 3 Aarde

NVT

b

L

L = …

a

Ø > 37

e h

 

L

c

d

1

2

OFF

3 x 1,5 mm 3 x 0,75 mm2
2

3

1

2

3
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4 Inbedrijfstelling 

 
4.1 Programmeren van de RTS-zender
Schakel de stroom in.

Druk gelijktijdig op de OP- en NEER-toetsen 

van de RTS-zender: de stotende bewegingen 

K/(*)% 3%%&= %& ?%%*0%?%6#&6I %& +% B%&+%* B#P& 

voorgeprogrammeerd in de motor.

4.2 Controle van de draairichting
HI 9*4/ (, +% OV=)(%)$ 25& +% TW:=B%&+%*X

5I Y1$ +% P51(%B#% ('3((6 655) K5IC #$ +% 

draairichting correct: ga naar de paragraaf 

ZY;$)%11%& 25& +% %#&+,4&)%&[7

0I Y1$ +% P51(%B#% ('1556 655) K0IC #$ +% 

draairichting niet correct: ga verder met de 

volgende stap. 

LI 9*4/ (, +% J\=)(%)$ 25& +% TW:=B%&+%* 

tot de jaloezie kort heen en weer beweegt: de 

draairichting is gewijzigd.

]I 9*4/ (, +% OV=)(%)$ 25& +% B%&+%* (' +% 

draairichting te controleren.

*+ !,-$%)'')#!.&#!/)!)(#/01#%)#
De eindpunten kunnen in willekeurige volgorde 

worden afgesteld.

HI ^(4+ +% OV=)(%)$ #&6%+*4/) (' +% P51(%B#% 

naar de gewenste bovenste positie te bewegen. 

Stel indien nodig de OP-positie af met behulp van 

de OP- of NEER-toetsen.

LI 9*4/ 6%1#P/)#P+#6 (, +% J\= %& _DDT=)(%)$%& %& 

laat deze los zodra de jaloezie begint te bewegen. 

Het bovenste eindpunt is in het geheugen 

geprogrammeerd.

]I 9*4/ (, +% J\=)(%)$ 51$ +% 6%?%&$)% (&+%*$)% 

positie is bereikt.

Stel indien nodig de onderste positie af met 

behulp van de OP- of NEER-toetsen.

!I 9*4/ 6%1#P/)#P+#6 (, +% J\= %& OV=)(%)$%& 

en laat deze los zodra de jaloezie heen en weer 

beweegt.

Het onderste eindpunt is in het geheugen 

geprogrammeerd. De jaloezie beweegt naar 

boven en stopt bij het bovenste eindpunt. 

RI O' +% %#&+,4&)%& )% 0%2%$)#6%&C 3(4+) 4 +% 

MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer 

beweegt. De eindpunten worden opgeslagen.

1 2

3 4

5

1

32

a

b

=

=



48 Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved - V0 - 06/2011

N
L

4.4 Opslaan van de RTS-zender
Na het opslaan van het eindpunt:

Druk kort op de programmeertoets op de achte-

rkant van de zender. De jaloezie beweegt kort 

heen en weer. 

De zender is opgeslagen. 

  OF 

HI :-35/%1 +% $)*((' 4#)7

LI :-35/%1 +% $)*((' #&7 9% P51(%B#% 0%?%%6) /(*) 

heen en weer.

]I 9*4/ 6%1#P/)#P+#6 (, +% OV= %& _DDT=)(%)$%& 

van de RTS-zender.

De jaloezie beweegt kort heen en weer.

!I 9*4/ /(*) (, +% ,*(6*5''%%*)(%)$ (, +% 

achterkant van de zender. De jaloezie beweegt 

kort heen en weer. 

De zender is opgeslagen.  

4.5 Modusselectie: Rol- of kantelmodus
De Sonesse® 40 RTS is ontworpen om met 2 modi 
te werken: De horizontale jaloeziemodus of de 
rolgordijnmodus.

De Sonesse® 40 RTS is standaard ingesteld om in 
de rolgordijnmodus te werken.

Dit kenmerk stelt u in staat om de Sonesse® 40 
RTS in te stellen op het type jaloezie waarmee 
u werkt.

Zet de jaloezie in een andere positie dan het 

eindpunt.

HI ^(4+ +% OV= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

LI ^(4+ +% J\= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt 

om van de rolmodus over te schakelen op de 

kantelmodus.

4.6 Favoriete positie: MY-positie

MY-positie opslaan.
Voor het instellen van de MY-positie beweegt u de 

jaloezie naar de gewenste positie met de OP- en 

NEER-toetsen, druk daarna op de MY-toets tot de 

jaloezie kort op en neer beweegt.

1    2

3 4

1

2

PROG.

PROG.
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5 GEBRUIK

5.1 Op, Neer, My In rolmodus
HI O' +% P51(%B#% 25& 3%) %&% %#&+,4&) &55* 3%) 

andere eindpunt te bewegen, drukt u kort op de 

OP- of NEER-toets.

LI O' +% P51(%B#% )% $)(,,%&C +*4/) 4 (, +% 

MY-toets.

]I O' +% P51(%B#% #& +% J\=,($#)#% )% B%))%&C +*4/) 

u kort op de MY-toets.

5.2 Op, Neer, My In kantelmodus
HI O' +% P51(%B#% 25& 3%) %&% %#&+,4&) &55* 3%) 

5&+%*% %#&+,4&) )% 0%?%6%&C +*4/) 4 /(*) K'#&+%* 

+5& "CR $I (, +% OV= (; _DDT=)(%)$7

LI O' +% P51(%B#% )% $)(,,%&C +*4/) 4 (, +% 

MY-toets.

]I O' +% P51(%B#% #& +% J\=,($#)#% )% B%))%&C +*4/) 

u kort op de MY-toets.

De horizontale jaloezie gaat eerst naar het 

onderste eindpunt, daarna naar de MY-positie.

!I F((* 3%) /5&)%1%& 25& +% P51(%B#%`& 3(4+) 4 

de OP- of NEER-toets ingedrukt of gebruikt u 

het scrollwieltje van de afstandsbediening tot de 

jaloezieën in de gewenste positie staan. 

1

2

3

1

2

4

3
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6 Zonfunctie

6.1 Inleiding
Voor deze functie is een Telis Soliris-zender nodig.

De zonfunctie is standaard niet actief.

HI F((* 3%) 5-)#2%*%& 25& +% B(&;4&-)#% +*4/) 4 (, 

de SELECT-toets op de Telis Soliris-zender tot de 

jaloezie kort op en neer beweegt.

LI F((* 3%) +%5-)#2%*%& 25& +% B(&;4&-)#%C +*4/) 4 

op de SELECT-toets op de Telis Soliris-zender tot 

de jaloezie kort op en neer beweegt.

Als het daglicht de in de Soliris RTS-sensor 

ingestelde drempelwaarde overschrijdt, ontvangt 

de jaloezie na 2 minuten een commando.

De jaloezie gaat naar de MY-positie of naar zijn 

onderste eindpunt als er geen MY-positie is 

geprogrammeerd.

Als de intensiteit van het daglicht daalt

onder de in de Soliris RTS-sensor ingestelde 

drempelwaarde gaat de jaloezie naar de zon weg-

,($#)#% (; 01#P;) 3#P #& B#P& ,($#)#% KJ\ (; (&+%*$)% 

%#&+,4&)I $)55& 51$ 6%%& B(& ?%6=,($#)#% #$ 

geprogrammeerd.

S&$)%11%& 25& +% B(& ?%6=,($#)#%C B#% ,5*56*55; 

6.2.

De windfunctie is niet compatibel met deze 

motor.

1

2

OK
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6.2 Zon weg-positie 

Deze functie is alleen beschikbaar als een MY-

positie is opgeslagen.

1) Opslaan van de zon weg-positie
Houd de MY- en NEER-toetsen ingedrukt tot de 

jaloezie beweegt. 

S& /5&)%1'(+4$X 9% P51(%B#% 0%?%%6) &55* 3%) 

laagste eindpunt en keert terug naar de MY-

positie.

S& *(1'(+4$X 9% P51(%B#% 0%?%%6) &55* +% J\=

positie.

Breng de jaloezie in de gewenste positie met de 

OP- en NEER-toetsen.

Houd de MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op 

en neer beweegt.

De zon weg-positie is opgeslagen.

2) Veranderen van de zon weg-positie
Houd de MY- en NEER-toetsen ingedrukt tot de 

jaloezie beweegt. 

S& /5&)%1'(+4$X 9% P51(%B#% 0%?%%6) &55* 3%) 

laagste eindpunt en keert terug naar de zon 

weg-positie.

S& *(1'(+4$X 9% P51(%B#% 0%?%%6) &55* +% B(& 

weg-positie.

Breng de jaloezie in de nieuwe gewenste positie 

met de OP-en NEER-toetsen.

Houd de MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op 

en neer beweegt.

De zon weg-positie is gewijzigd.

 B!3($$)#!.&#!/)!5;#!C)6D0;$(%()
Houd de MY- en NEER-toetsen ingedrukt tot de 

jaloezie beweegt. 

S& /5&)%1'(+4$X 9% P51(%B#% 0%?%%6) &55* 3%) 

laagste eindpunt en keert terug naar de zon 

weg-positie.

S& *(1'(+4$X 9% P51(%B#% 0%?%%6) &55* +% B(& 

weg-positie.

Houd de MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op 

en neer beweegt.

De zon weg-positie is gewist.

1

2

3
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7 Wijzigen van de afstellingen

7.1 Nieuw eindpunt afstellen

BOVENSTE EINDPUNT 
HI 9*4/ (, +% OV=)(%)$ (' +% P51(%B#% &55* 3%) 5; 

te stellen eindpunt te bewegen.

LI ^(4+ +% OV= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

]I ^(4+ +% OV= (; _DDT=)(%)$ #&6%+*4/) (' 

de jaloezie naar de nieuwe gewenste positie te 

bewegen.

!I O' 3%) &#%4?% %#&+,4&) )% 0%2%$)#6%&C 3(4+) 

u de MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en 

neer beweegt. 

ONDERSTE EINDPUNT
HI 9*4/ (, +% _DDT=)(%)$ (' +% P51(%B#% &55* 3%) 

af te stellen eindpunt te bewegen.

LI ^(4+ +% OV= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

]I ^(4+ +% OV= (; _DDT=)(%)$ #&6%+*4/) (' 

de jaloezie naar de nieuwe gewenste positie te 

bewegen.

!I O' 3%) &#%4?% %#&+,4&) )% 0%2%$)#6%&C 3(4+) 

u de MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en 

neer beweegt. 

7.2 Favoriete positie: MY-positie
1) Wijzigen van de MY-positie

Voor het wijzigen van de MY-positie gaat u naar 

de nieuwe gewenste MY-positie met de OP- en 

NEER-toetsen, druk daarna op de MY-toets tot de 

jaloezie kort op en neer beweegt.

2) Wissen van de MY-positie

Druk op de MY-toets om naar deze positie te 

bewegen.

Voor het wissen van de MY-positie beweegt u de 

jaloezie naar deze positie en drukt u daarna op de 

MY-toets tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

1 2

3 4

1 2

3 4

1

2
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2+ !3(45(6)#!.&#!/)!/7&&(7(89%(#6!.&#!/)!

motor
Zet de jaloezie in een andere positie dan het 

eindpunt.

HI ^(4+ +% OV= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

LI 9*4/ (, +% J\=)(%)$ )() +% P51(%B#% /(*) (, %& 

neer beweegt om de draairichting om te keren.

]I 9*4/ (, +% OV=)(%)$ (' +% &#%4?% 

draairichting te controleren.

De draairichting is veranderd.

7.4 Wijzigen van de wieldraairichting  

Zet de jaloezie in een andere positie dan het 

eindpunt.

HI ^(4+ +% OV= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie kort op en neer beweegt.

LI 9*4/ 6%1#P/)#P+#6 (, +% OV=C J\= %& _DDT=

toetsen tot de jaloezie kort op en neer beweegt 

om de draairichting te veranderen.

7.5 Afstelling scrollwieltoename

HI ^(4+ +% OV=C J\= %& _DDT=)(%)$%& 6%1#P/)#P+#6 

ingedrukt tot de jaloezie twee keer kort op en neer 

beweegt.

LI a%0*4#/ +% OV= %& _DDT=)(%)$%& (' +% $-*(1-

lwielbeweging bij te stellen.

Het resultaat kan in de praktijk worden getest met 

het scroll

wiel.

]I O' +% &#%4?% #&$)%11#&6 )% 0%2%$)#6%&C 3(4+) 

u de MY-toets ingedrukt tot de jaloezie kort op en 

neer beweegt.

1 2

3

1 2

X 2
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7.6 Vervanging van een kwijtgeraakte 

afstandsbediening

Let op: Deze reset wist alle geprogrammeerde 

zenders, maar eindpunten, tussenposities en 

sensoren daarentegen blijven bewaard.

Let op: Schakel alleen de stroom uit voor de motor 

waar een zender is kwijtgeraakt.

HI :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 6%+4*%&+% L $%-(&+%& 

uit.

LI :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 ?%%* H" )() HR 

seconden in.

]I :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 6%+4*%&+% L $%-(&+%& 

uit.

!I :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 ?%%* #&X +% P51(%B#% 

0%?%%6) R $%-(&+%& 15&6 K51$ +% P51(%B#%,($#)#% 

een eindpunt is, vertoont de jaloezie een korte 

*4/I7

RI 9*4/ (, +% VTOa=)(%)$ 25& +% TW:=B%&+%* 

KQI )() +% P51(%B#% /(*) 3%%& %& ?%%* 0%?%%6)X 

alle RTS-zenders zijn gereset, en de nieuwe RTS-

zender is in de motor geprogrammeerd.

7.7 Toevoegen/wissen van RTS-zender
Een RTS-zender zoeken die in de motor is 

geprogrammeerd.

^(4+ +% VTOa=)(%)$ 25& +% TW:=B%&+%* KYI 

ingedrukt tot de jaloezie kort heen en weer 

beweegt: de motor is in de programmeermodus.

Druk kort op de PROG-toets van de RTS-zender 

KQI (' +%B% B%&+%* )(% )% 2(%6%& (; )% ?#$$%&X 

de jaloezie beweegt kort op en neer, en de RTS-

zender is geprogrammeerd in of gewist uit de 

motor.

2 sec. 10 tot 15 

sec.

2 sec.

A
PROG.

B

 1  2

 3

 5

 4

PROG.

A

PROG.

B

A BA

A AB B

PROG.

A

PROG.

B
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7.8 Toevoegen/wissen van RTS-sensoren
Een RTS-zender zoeken die in de motor is 

geprogrammeerd.

^(4+ +% VTOa=)(%)$ 25& +% TW:=B%&+%* KYI 

ingedrukt tot de jaloezie kort heen en weer 

beweegt: de motor is in de programmeermodus.

Druk kort op de PROG-toets van de RTS-sensor 

K@I (' +%B% $%&$(* )(% )% 2(%6%& (; )% ?#$$%&X 

de jaloezie beweegt kort op en neer, en de 

RTS-sensor is geprogrammeerd in of gewist uit 

de motor.

7.9 Wissen van het geheugen van de motor.

Let op: Deze reset wist alle geprogrammeerde 

zenders, sensoren en tussenposities.

Let op: Voer de dubbele stroomonderbreking 

alleen uit op de motor die gereset moet worden!

Let op: Voordat u de stroom onderbreekt, moet u 

de jaloezie naar de middenpositie bewegen.

HI :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 6%+4*%&+% L $%-(&+%& 

uit.

LI :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 ?%%* H" )() HR $%-(&-

den in.

]I :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 6%+4*%&+% L $%-(&+%& 

uit.

!I :-35/%1 +% &%)2(%+#&6 ?%%* #&X +% P51(%B#% 

0%?%%6) R $%-(&+%& 15&6 K51$ +% P51(%B#%,($#)#% 

een eindpunt is, vertoont de jaloezie een korte 

*4/I7

RI 9*4/ (, +% VTOa=)(%)$ 25& +% TW:=B%&+%* 

KYI )() +% P51(%B#% )?%% /%%* /(*) 3%%& %& ?%%* 

beweegt: alle RTS-zenders, RTS-sensoren en 

alle posities zijn gewist.

10 tot 15 

sec.

2 sec. 10 tot 15 

sec.

2 sec.

C

PROG.

C

C C

A A

A A

PROG.

A

PROG.

C
PROG.

A

PROG.

A

A CB

MY
X 2

 2

 4

 1

 3

 5
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8 Foutenopsporing

De motor werkt niet:

Controleer:

8 9% 0%+*5+#&6 25& +% '()(*7 

8 9% &%)2(%+#&6$$,%-#.-5)#%$7

8 9% -(',5)#0#1#)%#) 25& +% 0%+#%&#&67

8 9% )%',%*5)44* K155) +% '()(* 5;/(%1%&I7

De installatie stopt te snel:

Controleer:

8 9% ?%*/#&6 25& +% %#&+,4&)%& )#P+%&$ 3%) +*55#%& 25& +% '()(*7

8 O; +% 5+5,)%* 6(%+ #& +% 04#$ ,5$)7

8 9% 5;$)%11#&6 25& +% %#&+$-35/%155*$ 25& +% '()(*7

8 @(&)*(1%%* (; +% P51(%B#% 3%) 55&0%2(1%& 6%?#-3) 3%%;)7

De installatie maakt lawaai: 

Controleer:

8 O; +% '%%&%'%* %& +% 5+5,)%* ?%1 0#P +% 6%0*4#/)% 04#$ ,5$$%&7

8 9% '%-35&#$-3% $,%1#&6 )4$$%& '()(*C 5--%$$(#*%$C 04#$ %& %#&+% 25& +% 04#$ '(%) B( 

klein mogelijk zijn.

8 O; 3%) ?#%1 6(%+ (, +% 04#$ #$ 55&6%0*5-3)7

8 O; +% #&$)5115)#% )4$$%& +% $)%4&%& &#%) 0%1%''%*+ ?(*+)7

8 O; +% 1%&6)% 25& +% #&/%,#&6 #$ 55&6%,5$) 55& +% '()(*355/ (; +% 6%0*4#/)% 5+5,)%*7

8 O; B#-3 6%%& $,1#&)%*$C $-3*(%2%& (; 5&+%*% B5/%& #& +% 04#$ 0%2#&+%&7

8 9% &%)2(%+#&6$$,%-#.-5)#%$7

8 9% )%',%*5)44* 25& +% ('6%2#&6 '(%) (2%*%%&$)%''%& '%) +% 0%+*#P;$)%',%*5)44*7
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10 Milieu

Beschadigde elektrische producten en batterijen mogen niet met het gewone 

huisafval worden afgevoerd.

Werp deze onderdelen in speciaal hiervoor bedoelde containers of lever ze in 

bij een erkende organisatie die voor een verantwoorde recycling zorgt.

Frequentie

Bedrijfstemperatuur

Beschermingsklasse

Maximumaantal 

zenders

0°C / 60 °C 

IP44

12

Netvoeding ? F!GHEF!I5!D!J?F!GHKF!I5!D!??F!GHKF!I5

*  L*?!MI5

Maximumaantal 

sensoren  


