
PROGRAMMERING AV OREA snabbguide 
 
 
Bruk Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Telis 4 
Soliris eller Centralis/Situo RTS 
Ved bruk av Telis flerkanals sender, velg riktig 
kanal før du starter. 
 
1. Trykk  og  samtidig til markise 

kvitterer. 
2. Sjekk dreieretningen på motoren. 
3. Snu dreieretningen ved å holde MY- 

knappen inne til markise kvitterer. 
4. Kjør markise helt inn. 
5. Trykk MY-knappen og  samtidig til 

markise begynner å gå. 
6.  Stopp markise med MY-knappen ved 

endestopp kan justeres med   . 
7.  Trykk MY-knappen og  samtidig til 

markise begynner å gå. 
8.  Markisen stopper av seg selv ved den 

indre endestopp. 
9.  Hold MY-knappen inne til markise 

kvitterer. 
10. Bekreft programmeringen ved å trykke 

på programmeringsknappen på  
 baksiden og hold inne til markise 
kvitterer. 

 
 
SLETTE MINNET OREA 
 
1. Kutt strømmen i 3 sekunder. 
2. Koble til strømmen i 7 sekunder. 
3. Kutt strømmen i 3 sekunder. 
4. Koble til strømmen. 
5. Markisen går nå i ca 5 sekunder. 
6. Bekreft slettingen ved å holde inne 

programmeringsknappen i MINST 7 
 sekunder (markisen skal kvittere 2 
ganger). Dette er viktig! 

 
HA  KUN SPENNING PÅ EN OG EN 
MARKISE AV GANGEN UNDER 
PROGRAMMERINGEN! 
 
Programmering av tilleggsfunksjoner Orea 
RTS 2009 
Ekstra kraftredusering &” 
Backfunksjon”/dukstramming. 
 
 
EKSTRA KRAFTREDUSERING AV ØVRE 
ENDEPOSISJON 
(motoren skal vare ferdig programmert i 
henhold til ordinær Orea RTS snabbguide) 
 
1. Kjør til motorens øvre endeposisjon. 
3.  Trykk samtidig STOPP og   på 

fjernkontrollen til motoren svarer 
      med opp/ned bevegelse. 
4.  Ekstra kraftredusering er aktivert. 
 
Funksjon: Når fronten når kassetten, gis en 
kort impuls ut igjen. 
 
Slette kraftreduserings- funksjonen: Gjenta 
steg 1 – 4. 
 

 
MARKISE/SCREEN 

 
 
 
BACKFUNKSJON NEDRE ENDEPOSISJON  
(motoren skal være ferdig programmert 
henhold til ordinær OREA RTS 
snabbguide) 
 
1.  Kjør till motorens nedre endeposisjon. 
2.  Trykk samtidig på STOPP og  til 

motoren svarer med en opp/ned 
bevegelse. 

3.  Justere lengden på backfunksjonen 
(maks 30 cm) til du er fornøyd. 

4.  Tryck på STOPP knappen til motoren 
svarer med en opp/ned bevegelse. 

5.  Backfunksjonen er programmert. 
 
Funksjon: Når motoren når nedre 
endeposisjon gis en backfunksjon  
(maks30 cm) (lengde se punkt 3) og duken 
spenner opp. 
 
 
SLETTE BACKFUNKSJONEN: 
 
1. Kjør til nedre endeposisjon 

(backfunksjonen spenner opp duken  
som tidligere programert). 

2.  Trykk samtidigt STOPP og  . 
3.  Kjør ut til nedre endeposisjon. 
4.  Trykk på STOPP knappen til motoren 

svarer med en opp/ned bevegelse, for å 
bekrefte. 

5.  Backfunksjonen er slettet. 
 
 
SLETTE MINNET I MOTOR 
 
1. Kutt strømmen i 3 sekunder. 
2. Koble til strømmen i 7 sekunder. 
3 Kutt strømmen i 3 sekunder. 
4. Koble til strømmen. 
5. Produktet går nå i ca 5 sekunder. 
6. Bekreft slettingen ved å holde inne 

programmeringsknappen i MINST 7 
sekunder (markisen skal kvittere 2 
ganger). Dette er viktig! 

 
 
FLYTTE ENDESTOPP OREA 
 
1. Kjør motoren til den stopper ved 

endestoppen som skal flyttes. 
2. Trykk   og  samtidig. Motoren         

kvitterer.  
3. Du kan nå i dødmannsgrep kjøre 

motoren til ønsket endestopp. 
4. Lagre den nye endestoppen med 

stopp/my-knappen til motoren kvittererer 
(ca 5 sekunder).  

 
 


