
A SOMFY RESERVA O DIREITO DE ALTERAÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA SEM PRÉVIO AVISO

GUIA DE INSTALAÇÃO

EmissorEs dE 1 E 4 canais

Os emissores Telis são emissores mono e multi canal 
compatíveis com todos os receptores RTS e com o 
motor Altus RTS. Os sinais são transmitidos via rádio 
frequencia (433,42 Mhz) com um alcance de 200m em 
campo aberto e de pelo menos 20m atravessando 
duas paredes de concreto armado.

Retire a bateria deslocando-a com 
uma chave de fenda e coloque a 
bateria nova.

Remova o parafuso da tampa 
traseira do emissor com uma chave 
de fenda e retire a tampa.

1 .  RECOMENDAÇÕES

Antes da instalação, leia com cuidado todas as 
instruções desta Guia. O não respeito a estas instruções 
exclui toda a responsabilidade e garantia por parte da 
Somfy.  A Somfy não poderá ser responsabilizada por 
eventuais alterações normativas, posteriores à edição 
deste Manual.

Sempre escolha o canal desejado antes de utilizar 
e/ou programar o emissor (4 canais). O LED 
correspondente pisca durante 3 segundos. 
Distância mínima entre o receptor e o emissor: 30 
cm.

2 .  INSTALAÇÃO

Para programação consulte a guia específica do 
receptor ou motor.

3. UT IL IZAÇÃO

Telis 1
Ordens de movimento / STOP:
Pressionando os botões 1 ou 2 a persiana se 
moverá na direção desejada. Para parar, basta 
pressionar o botão do meio 0.   

Telis 4
Ordens de movimento / STOP:
Após escolher o canal desejado, o LED correspondente 
pisca durante 3 segundos, ficando selecionado.

Pressione os botões 1 ou 2 e a persiana se 
moverá na direção desejada. Para parar,  pressione o 
botão do meio 0.

Obs.: Para ambos os emissores, dependendo do 
receptor utilizado o botão My pode também ter a 
função de parada intermediária.
 
4. TROCA DA bATERIA

Duração da bateria
A bateria dura cerca de 3 anos (4 operações diárias). 
Quando a bateria começa a esgotar-se e é dada uma 
ordem, o LED acende-se com intensidade fraca e a 
ordem não é recebida.
Os emissores Telis RTS estão equipados com uma 
bateria de 3 V (tipo CR 2430) e caso seja necessário 
substituí-la, deve-se utilizar uma de mesmo tipo.


