
Sonesse 30 Wirefree RTS Li-ion PROGRAMMERING 

 

Helt ny… ud af kassen 

 

- Tryk kort på PROG knappen på motorhoved: 
Motoren reagerer 3x OP/NED 
 

- Tryk kort på pil OP og NED samtidigt på fjernbetjening: 
Motoren reagerer 1x 
 

- Kontroller rotationsretning! 
o Hvis forkert hold ”MY” knappen ind indtil motoren reagerer 1x 

 
- Kør op til topstop 

 
- Tryk kort på ”MY” og pil NED samtidigt: Motoren kører ned. 

 
- Tryk kort på ”MY” for at stoppe. 

 
- Tryk kort på ”MY” og pil OP samtidigt: Motoren kører op. 

 
o Gardinet kører op og stopper selv ved topstop. 

 
- Hold ”MY” knappen inde indtil motoren reagerer 1x 

 
- Tryk kort på PROG knappen på fjernbetjeningen: Motoren reagerer 1x 

 
 
DVALETILSTAND – NÅR MOTOREN ER PROGRAMMERET 
 

- Hold PROG knap på motorhovedet ind, indtil motoren reagerer 1x 
- Tryk kort på PROG knap på motorhovedet – motoren reagerer 2x 

 

FOR AT ”VÆKKE” MOTOREN IGEN: 

- Tryk kort på PROG knap på motorhovedet – motoren reagerer 1x 



 

 

JUSTERING AF HASTIGHED- efter motoren er programmeret 

- Hold OP/MY/NED knapper ned, indtil motoren reagerer 1x  
- Motoren kører derefter 
- Hold OP eller Ned knap ind, alt efter hvordan man skal justere 

hastigheden 
 

o OP knap = øger hastighed 
o NED knap = dæmper hastiged 

 
- Når hastigheden er nået, hold MY knappen ind, indtil motoren reagerer 

1x 

 

 

HVIS MOTOREN BLIVER AKTIVERET UNDER TRANSPORT 

ELLER 

MAN KOMMER TIL AT TRYKKE PÅ PROG KNAPPEN: 

NULSTILLING 

- Hold PROG knappen ned på motorhovedet indtil motoren reagerer 3x 
- Hold OP, NED og MY knapper ind samtidigt indtil motoren reagerer 1x 
- Start forfra… 

 

BEMÆRK! 

EFTER OPLADNING AF MOTOR… 

- Motoren går i dvaletilstand, hvis ikke den betjenes i løbet af 15 min. 

FOR AT ”VÆKKE” MOTOREN IGEN: 

- Tryk kort på PROG knap på motorhovedet – motoren reagerer 1x 

Opladning tager ca. 4,5 timer 


