
 

Handleiding resetten rolluik/screen 
 
Volg onderstaande stappen om uw rolluik of screen te resetten. Heeft u meer dan 1 rolluik,  
haal dan van alle rolluiken de stroom eraf. Anders lukt het resetten niet. 
 
1. Trek de stekker eruit 
2. Wacht 2 seconden en steek de stekker terug 
3. Wacht 2 seconden en trek de stekker eruit 
4. Wacht 2 seconden en steek de stekker terug 
5. Wacht 12 seconden en trek de stekker eruit 
6. Wacht 2 seconden en steek de stekker terug 
 
Het rolluik geeft nu 2 keer een klik of het begint te rollen. Gebeurt dat niet, herhaal dan de voorgaande stappen. 
 
7. Houdt het reset knopje achterop de afstandsbediening ingedrukt tot u 2 keer 2 klikjes hoort. 

Bij een: 
a. Telis afstandsbediening met een puntig voorwerp indrukken 
b. sOmfy afstandsbediening heet het knopje PROG 

 
8. Druk aan de voorkant de bovenste en onderste pijl tegelijk in tot er 2 keer een klik te horen is 

 
9. Nu controleert u de draairichting door op het pijltje naar beneden te drukken. 

Als de draairichting: 
a. niet goed is, houdt u het middelste knopje ingedrukt tot er 2 keer klik te horen is 
b. (nu) wel goed is: 

i. brengt u het rolluik in de bovenste positie 
ii. drukt u vervolgens de middelste knop en het onderste pijltje in.  

Het rolluik rolt nu naar het onderste punt. 
 
10. Als het onderste punt gevonden is en het rolluik geen raar geluid uit de bak geeft, dan drukt u het middelste 

knopje in en de pijl naar boven. Hij rolt nu op tot boven. 
 

11. Zijn de instellingen goed dan drukt u achtereenvolgens het: 
a. middelste knopje in tot er 2 keer klik te horen is 
b. reset knopje achterop tot er weer 2 keer klik te horen is 

 
Het rolluik is nu gereset en opnieuw ingesteld. 
 

Instellen ventilatiestand 
1. Laat het rolluik zakken tot de onderste stand 
2. Drukt u omhoog tot er licht tussen de lamellen door komt en het rolluik van de onderste geleider af komt. Stop 

het rolluik dan met het middelste knopje. 
3. drukt u 

a. het middelste knopje aan de voorkant op de afstandsbediening in tot er 2 keer klik te horen is, het 
rolluik gaat daarbij een stukje omhoog en omlaag; 

b. het reset knopje achterop de afstandsbediening in tot in tot er weer 2 keer klik te horen is. het rolluik 
gaat daarbij een stukje omhoog en omlaag. 

 
Nu is alles geprogrammeerd. Het kan zijn dat u even moet wachten tot u het rolluik weer kunt bedienen. U hoeft 
hem niet opnieuw te resetten.  
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