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Verze 1 

 

 
 

1. Jak naučit ovladač:  
Pro naučení tlačítka ovladače, stiskněte 1x tlačítko KEY na desce elektroniky, 
červená LED blikne a pak se rozsvítí na 10s, 
potom stiskněte tlačítko A na dálkovém ovladači. 
LED 2x blikne a tlačítko se naučí do modulu. 
Tlačítko v dodaném setu je již z výroby naučeno. 
 
Pokud chcete do přijímače naučit ovladač z méně tlačítky, držte se tabulky dole 
 

2. Jak vymazat ovladače:  
Stiskněte tlačítko KEY na desce přijímače 8x, červená kontrolka 5x blikne a poté jsou 
všechny ovladače vymazány. 

 
 

3. Jak změnit funkce relé:  
Naproti KEY tlačítku, jsou 4 piny (J1) pro volbu funkce. 

Vpravo je poloha M – Tlačítko; každé tlačítko spíná své relé, dokud je stisknuté! 
Vlevo je poloha T – Přepínač, každé tlačítko ovládá své relé ZAP-VYP 

 

Pokud jsou všechny piny rozpojené (bez propojky) je zvolena funkce Samostatný přepínač. 

Každé tlačítko sepne trvale své relé, ale všechny ostatní relé vypne! Pokud chcete vypnout 
všechny, musíte Resetovat napájení!! 

 

Pokud jsou, oba Jumpery M i T zapojené, je zvolena funkce Hybridní. 
Tlačítka A a C jsou v módu (M) a tlačítka B a D v módu (T) Každé ovládá své relé! 
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Viz tabulka dole: 

 

mód Jumperu klíčenka - typ funkce relé 

Oba Jumpery J1, jsou mimo 1 klíčenka nemá smysl, nejde přepnout vždy, trvale zapne D 

mód je Samostatný přepínač 2 klíčenka přepíná relé B - D střídavě flip - flop 

  4 klíčenka tlačítko přepne vždy jen na svoje relé A-D 

 
 

 

 
 

 Jumper J1 poloha M 1 klíčenka spíná relé D 

mód je Tlačítko 2 klíčenka spíná relé B - D  

dokud držím je sepnuté relé 4 klíčenka tlačítko sepne vždy jen svoje relé A-D 

 
 

 

 
 

 Jumper J1 poloha T 1 klíčenka přepíná relé D 

mód je Přepínač 2 klíčenka přepíná vždy svoje relé B - D 

každé tlačítko ovládá své relé flip-flop 4 klíčenka tlačítko přepne vždy jen svoje relé A-D 

 
 

 

 
 

 všechny Jumpery J1 zapnuté 1 klíčenka přepíná relé D 

mód je Hybridní 2 klíčenka přepíná vždy svoje relé B - D 

  4 klíčenka Tlačítka A a C jsou tlačítko, B a D přepínač 

 
 

 

 
 

 Relé odpovídá tlačítkům A-D NC-COM-NO 

 relé B Svorky 1-2-3 

 relé D Svorky 4-5-6 

 relé A Svorky 7-8-9 

 relé C Svorky 10-11-12 

  
 

4. Jak pracují jednotlivé funkce:  
Tlačítko (M): stiskněte a podržte tlačítko  ZAP; po uvolnění tlačítka  VYP. 

Pro každé relé samostatně 

Přepínač (T): stisk tlačítka  ZAP; další stisk tlačítka VYP. 
Pro každé relé samostatně  

Samostatný přepínač: Po stisku tlačítka se sepne jeho relé a zůstane sepnuté, ostatní relé 
jsou všechna vypnuta. Opětovné stisknutí stejného tlačítka nevyvolá už žádnou změnu. 
Vypnutí všech 4 relé pouze po resetu napájení! 
Hybridní: Tlačítka A a C jsou v módu (M) a tlačítka B a D v módu (T) 
 

5. Vlastnosti  
Napájení: 12V DC 

Proud: klidový 7,5mA, při sepnutých relé 160mA, (při napětí 13,8V) 
Relé: proud kontaktů max. 10A, 250VAC 
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6. Příklady zapojení:  

 


