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Nastavení přijímače : 
Nastavte shodný kód na DIP spínači dle ovladače (pozice 1-10). 
Zvolte kanál (platí pro 1k verzi), na který bude přijímač reagovat (pozice 1-2) 
(u 2k nebo 4k se kanál nenastavuje, je dán výstupem příslušného relé). 
Nastavte vstup napájení 12/24 V (z výroby je nastaven).  
 
         

           
 
 
 

Technické údaje RX:   
- frekvence 433,92 MHz   
- napájení 24 nebo 12 V AC/DC dle nastavení propojky 
- počet kanálů 1, výstup C-NO 
- výstup relé, monostabilní impuls 0,5 sec. 1 A/30 V DC 
- pamět´pro max. 15 různých ovladačů 
- dosah cca 30 m dle okolních podmínek 
- provozní teplota -10/ + 55°               

                                                                    



                      Dálkové ovládání DIP CODE  
 
Ovládání  je určeno pro vjezdové vrata, brány a závory, kde je požadován velký počet ovladačů a velký dosah. 
Dálkové ovládání DIP – CODE pracuje systémem přenosu pevného kódu. To znamená, že při každém přenosu 
mezi ovladačem a přijímačem je vysílán stejný kód. Ovladače jsou identické a proto není omezen počet 
ovladačů. 
Ovladač je vybaven jedním, dvěma nebo čtyřmi tlačítky, která jsou označena jednotlivými kanály dle barvy. 
Pro správnou funkci je třeba si zvolit, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu nebo osvětlení atd.                                                                                     

   
 
          1 kanál                                                                                                          2 kanál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               DIP nastavení pro kód 1-10 pozic 
                               ON – propojen    
                               OFF - rozpojen 
 
Nastavení ovladače: 
Pokud doplňujete o další ovladače, nastavte DIP dle funkčního (starého) ovladače. 
Opatrně sejměte kryt ovladače. 
Zvolte náhodně kód ovladače různou polohou přepínačů (ON-OFF). 
Pokud máte více ovladačů nastavte je na shodný kód. 
Tím jsou ovladače nastaveny a stejný kód nastavte na přijímači. 
Ovladač napájí alkalická baterie, která má životnost 2-4 roky dle četnosti používání. 
 
Technické údaje TX: 
- napájení ovladače – alkalická baterie 12 V 
-počet kanálů 1-2 dle provedení 
- indikace výměny baterie (LED při vysílání nesvítí, sníží se dosah ovladače) 
 
Ovládání nelze použít jako bezpečnostní stop tlačítko ! 
 
Likvidace: 
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. Výrobce má uzavřené smlouvy 
 Se společnostmi EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. a plní povinnosti a využití odpadu. 
 
Bližší informace o likvidaci obdržíte u EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem 
Ve Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve sběrně odpadů. 
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