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Abyste mohli optimálně využít všech vlastností nástěnného dálkového ovladače 
Centralis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k použití. 
 
 
 
 

Centralis RTS je dálkový ovladač s radiovým přenosem povelů, určený k montáži na 
stěnu. Umožňuje ovládat elektricky poháněné rolety, markýzy a venkovní žaluzie. 
Protože povely jsou přenášeny bezdrátově rádiovým signálem, redukují se na 
minimum instalační náklady. Dosah může být až 300 metrů na volném prostranství a 
20 metrů v budovách (jedná se o typické hodnoty, které se liší podle místních 
podmínek). 
Centralis RTS spolupracuje se všemi přijímači z programu Somfy RTS včetně pohonů 
se zabudovaným přijímačem. 
 

1.  Technické 
údaje 

 

Objednací číslo: 101044 
Provozní napětí: 3 V-baterie Typ CR 2430 

Pracovní kmitočet: 433,42 MHz 
Třída ochrany: III 

Provozní teplota: od + 5° C ... + 40° C 
Krytí: IP 30 

Pracovní prostředí: suché obytné místnosti  

 

  

Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že výrobek Centralis RTS je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES 
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce 
Prehlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.somfy.com/ce 
Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/08.2005-24. 
Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného povolenia VPR-05/2001. 
 

2. Instalace 1. Dosah rádiových zařízení je omezen zákonnými předpisy a nařízeními pro rádiová 
zařízení a místními podmínkami. Dbejte proto při projektování na zaručení 
dostatečného rádiového příjmu. 

2. Aby nebyla ovlivněna kvalita příjmu, mělo by se při instalaci dbát na to, aby 
minimální vzdálenost mezi Centralis RTS a nejbližším přijímačem byla minimálně 
30 cm. 

3. Centralis RTS by neměl být instalován na rozměrné kovové předměty nebo v jejich 
blízkosti. Jiná zařízení s bezdrátovým přenosem signálu ve stejném kmitočtovém 
pásmu (např. počítačové myši ap.), ale i jiná zařízení (mobilní telefony, televizory 
ap.) mohou za určitých okolností nepříznivě ovlivnit funkci zařízení. 

Kontrolka LED 
 
 
 

NAHORU 
 

STOP/MP 
 

DOLŮ 



 
Centralis RTS 

 
Nástěnný dálkový ovladač 

 

 2

 
 
 

 
 
 

Nasadit základovou desku do 
rámečku. 
Základovou desku a rámeček 
připevnit dvěma šrouby na zeď. 
 

Nasadit Centralis RTS do 
základové desky. 

Nasadit kryt. 
 

 UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, aby se v místě otvorů pro šrouby nenacházelo elektrické vedení! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Programování Podle požadovaného způsobu ovládání může být při programování realizována lokální 
(místní), centrální nebo skupinové řízení případně řízení z více míst. 
 

 Postup pro uložení ovladače Centralis RTS do 
paměti přijímače dálkového ovládání závisí na typu 
použitého přijímače. 
Proto přesný popis programovacího postupu 
naleznete v návodu k obsluze, který je přiložen k 
použitému přijímači SOMFY RTS. 
 

 

Krytka 

Základová 
deska 

Centralis RTS

Rámeček 

Programovací 
tlačítko 
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 3.1 Naučení prvního ovladače Centralis RTS do paměti přijímače: 
1. Uveďte přijímač do programovacího módu (podrobný popis jednotlivých kroků 

naleznete v návodu k obsluze, který je přiložen u přijímače). 
2. Stlačte krátce tlačítko PROG na Centralis RTS. 
       v závislosti na typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka bliká) 

anebo mechanické (krátký pohyb stínicího zařízení) potvrzení o tom, že 
programování bylo úspěšně dokončeno. 

 
  3.2 Naučení dalšího vysílače Centralis RTS na jeden přijímač: 

1. Zvolte ovladač Centralis RTS, který již byl  na přijímači naučen.  Stiskněte a držte 
stlačené tlačítko PROG na zvoleném ovladači do té doby, dokud se jeho kontrolka 
nerozsvítí (asi 2 sekundy). 

        odpovídající přijímač potvrdí přechod do programovacího módu - v závislosti na 
typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka se rozsvítí) nebo 
mechanické (krátký pohyb stínicího zařízení) potvrzení o tom, že přijímač se nyní 
nachází v programovacím módu (podle typu přijímače v něm zůstává 1 nebo 2 
minuty). 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Tímto krokem se uvedou do programovacího módu všechny přijímače, které mají 
tento ovladač Centralis RTS uložen v paměti a nacházejí se v jeho dosahu! Volte 
proto ovladač pečlivě nebo ostatní přijímače odpojte od napájení, abyste nový 
ovladač neuložili/nevymazali  do/z nesprávných přijímačů! 
 
2. Nyní krátce stiskněte tlačítko PROG na ovladači Centralis RTS, který chcete nově 

uložit do paměti přijímače. 
       v závislosti na druhu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka bliká) 

anebo mechanické (krátký pohyb stínicího zařízení) potvrzení o tom, že 
programování bylo úspěšně dokončeno. 

        
  3.3 Vymazání ovladače Centralis RTS z paměti přijímače 

  Upozornění: 
Ovladač Centralis RTS nikdy nemůže z paměti přijímače vymazat sám sebe. To 
znamená, že pro vymazání ovladače Centralis RTS z paměti přijímače v ní musí být 
předtím uložen nejméně ještě 1 další ovladač. 
 
1. Stiskněte a držte stlačené tlačítko PROG na ovladači Centralis RTS, který má 

v paměti přijímače zůstat uložen, dokud se jeho kontrolka nerozsvítí 
        Odpovídající přijímač potvrdí přechod do programovacího módu - v závislosti na 

typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka se rozsvítí) nebo 
mechanické (krátký pohyb stínicího zařízení) potvrzení o tom, že přijímač se nyní 
nachází v programovacím módu (podle typu přijímače v něm zůstává 1 nebo 2 
minuty). 
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 UPOZORNĚNÍ: 
Tímto krokem se uvedou do programovacího módu všechny přijímače, které mají 
tento ovladač Centralis RTS uložen v paměti a nacházejí se v jeho dosahu! Volte 
proto ovladač pečlivě nebo ostatní přijímače odpojte od napájení, abyste nový 
ovladač neuložili/nevymazali  do/z nesprávných přijímačů! 
 
2. Nyní krátce stlačte tlačítko PROG na ovladači Centralis RTS, který chcete z paměti 

přijímače vymazat. 
       v závislosti na typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka bliká) 

anebo mechanické (krátký pohyb stínicího zařízení) potvrzení o tom, že, že 
ovladač byl úspěšně vymazán z paměti přijímače. 

 
4. Baterie  Centralis RTS je napájen běžným typem knoflíkové lithiové baterie 3 V  (typ CR 2430). 

Životnost baterie je typicky 3 roky při průměru 4 povely za den. Jakmile kontrolka LED 
na ovladači Centralis RTS svítí slabě nebo se vůbec nerozsvítí, baterii vyměňte. 
Životnost baterie se snižuje při používání ovladače za nízkých teplot. 
Výměna baterie: 

 1) Sejměte opatrně kryt Centralis RTS, např. pomocí 
šroubováku. 

2) Uvolněte pomocí šroubováku Centralis RTS od 
základové desky. 

3) Vyjměte vybitou baterii, která se nachází na zadní 
straně Centralis RTS. 

4) Při vkládání nové baterie dbejte na správnou 
polaritu (popsaná strana baterie musí být viditelná). 

5) Prosíme, nevyhazujte vybité baterie do kontejnerů 
na směsný odpad, ale odevzdávejte je na k tomu 
určených sběrných místech. 

 
 
 
 
 

 

  

Baterie


