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Verze nová, všech 5 svorek je v celku  
 
 

 
 
 

1. Jak naučit ovladač:  
Každé tlačítko na ovladači se učí samostatně! (při více tlačítkovém ovladači, jsou k dispozici 
2, nebo 4 tlačítka) 
 
Pro naučení tlačítka ovladače pro relé, stiskněte 

1x tlačítko na desce elektroniky, pro naučení do módu Tlačítko 

2x tlačítko na desce pro naučení do módu Přepínač 

3x tlačítko na desce pro naučení do módu Přepínač 2 tlačítka (pozor jen pro 2 a 4 tlač. 
klíčenky) Po naučení 1 tlačítka hned bez jakéhokoli mačkaní na plošném spoji, naučíte 
stisknutím 2 tlačítko. 
 
4x tlačítko na desce pro naučení do módu zpožděné relé na 5s 
5x tlačítko na desce pro naučení do módu zpožděné relé na 10s 
6x tlačítko na desce pro naučení do módu zpožděné relé na 15s 
  
Červená LED blikne a pak se rozsvítí na 10s, 
potom stiskněte požadované tlačítko na dálkovém ovládači. 
LED 2x blikne a tlačítko se naučí. 
Tlačítko v setu je již z výroby naučeno v módu Tlačítko. 
  
2. Jak vymazat ovladač:  
Stiskněte tlačítko na desce přijímače 8x, červená kontrolka 5x blikne a poté jsou všechny 
ovladače vymazány. 

 
 

3. Jak změnit funkce relé:  
Funkce relé se pro každý ovladač definuje při učení klíčenky do přijímače! 
Různé klíčenky mohou mít různé funkce. 
Klíčenky s více tlačítky mohou mít rozdílné funkce pro každé tlačítko A-D. 
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4. Jak pracují jednotlivé funkce:  
Tlačítko: stiskněte a podržte tlačítko  relé ZAP; po uvolnění tlačítka  relé VYP. 

 

Přepínač: stisk tlačítka  relé ZAP; další stisk stejného tlačítka relé  VYP.    
Přepínač dvě tlačítka: Po stisku tlačítka se sepne relé a zůstane sepnuté. Opětovné 
stisknutí stejného tlačítka nevyvolá žádnou změnu. Po stisknutí tlačítka B se relé 
vypne. Pozor obě tlačítka se učí v jednom kroku!!!! Tato funkce je dostupná jen pro 2 a 
4 tlačítkové klíčenky. 
Zpožděné relé: Po stisknutí tlačítka relé sepne na 5s,10s,15s podle toho jak je tlačítko 
naučené! Příklad můžu naučit tlačítko pro běžného uživatele na 5s ale pro postiženého 
na 15s 

 
5. Vlastnosti 

 
Napájení: 12V DC 

Proud: klidový 7,5mA, při sepnutých relé 90mA (při napětí 13,8V) 
Relé: proud kontaktů max. 10A, 250VAC 

  
6. Příklady zapojení:  

  


