
Důležité upozornění

Ruční vysílač nepatří do dětských
rukou!

Ruční vysílač smějí používat pouze
osoby, které jsou obeznámeny s
funkcí dálkově ovládaných vrat. 
Dálkové ovládání se musí používat
pouze na místech, z nichž lze
dohlédnout na vrata!
Programování dálkového ovládání
je nutno provádět vždy v garáži v 
blízkosti pohonu!
Při uvádění dálkového ovládání do
provozu je třeba používat výhradně
originální díly!

• Chraňte přístroje před přímým
slunečním zářením!

• Ruční vysílač chraňte před 
vlhkostí a prachem.

Při nedodržení těchto pokynů 
může dojít k průniku vlhkosti a 
negativnímu ovlivnění funkce!

vblizi privoda!

Dlä ispol´zovaniä distancionnogo

upravleniä neobxodimo primenät´

tol´ko original´nye komplek-

tuœwie hasti!

•

•

V sluhae nesoblœdeniä dannyx
ukazanij mogut vozniknut´
funkcional´nye naruπeniä
vsledstvie proniknoveniä
vlaΩnosti!

Diapazon dopustimyx temperatur:

ot -20 do +60 gradusov po Cel´siœ.

Osobennosti uslovij mestnosti
mogut povliät´ na dal´nost´
dejstviä distancionnogo
ustrojstva!

Ris. 1
Ruhnye pul´ty 

Oa

vysílači uvést vrata do pohybu,
pokud se v jeho blízkosti nachází
shodně naprogramovaný přijímač!

Upozornění
Jestliže se v průběhu pomalého 
blikání uvolní tlačítko učícího se
vysílače, proces učení se přeruší.

Vaønye ukazaniå

Ruhnye distancionnye pul´ty
upravleniä ne igruπka dlä detej!

Ruhnymi distancionnymi

pul´tami upravleniä razreπaetsä

pol´zovat´sä tol´ko tem licam,

kotorye imeœt predstavlenie o

funkcionirovanii ustrojstva

distancionnogo upravleniä vorotami!

Ispol´zovanie distancionnogo

upravleniä dolΩno proizvodit´sä

pri uslovii, esli vorota naxodätsä

v zone vidimosti! Programmirovanie

distancionnogo upravleniä neobxo-

dimo proizvodit´ tol´ko v garaΩe

1. Vysílač, který má "předat" kód 
(zdrojový vysílač) Oa  , a vysílač,
který se má naučit kód (učící se
vysílač) Ob  , se musí nacházet
vedle sebe.

2. Stiskněte požadované tlačítko
na zdrojovém vysílači a přidržte
ho - svítící dioda na zdrojovém
vysílači nyní svítí nepřerušovaně.

3. Ihned poté stiskněte
odpovídající tlačítko učícího se
vysílače a přidržte je ve stisknuté
poloze - svítící dioda na učícím
se vysílači bliká nejdříve čtyři
sekundy pomalu a po úspěšném
přijetí kódu začne blikat rychleji.

4. Uvolněte tlačítka zdrojového i
učícího se vysílače.

Zkontrolujte funkčnost!
Při nesprávné funkci opakujte kroky
1 až 4.

POZOR!
V průběhu procesu učení může 
stisknutí tlačítka na zdrojovém

Teplotní rozsah: -20 ˚C - +60 ˚C.

Dosah dálkového ovládání mohou
ovlivň ovat místní podmínky!

Obr. 1
Ruční vysílače HS a HSM

Oa Svítící dioda

Ob Ovládací tlačítka

Oc Víko prostoru pro baterie

Od Baterie

Oe Tlačítko pro návrat do 
výchozího stavu

Obr. 2
Rozšíření dálkového ovládání o
další ruční vysílače HS2, HS4,
HSM2, HSM4 a HSE2

Upozornění
Není-li k dispozici jiný vstup do
garáže, je nutno veškeré změny
nebo rozšíření programu provádět v
garáži.
Při programování a rozšiřování
dálkového ovládání je třeba sledovat,
zda se v blízkosti vrat nenacházejí
jiné osoby nebo předměty.
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