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4 relé modul 

mód Jumperu klíčenka - typ funkce relé 

všechny jumpery J1 mimo 1 klíčenka nemá smysl, nejde přepnout vždy trvale, zapne D 

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

  4 klíčenka tlačítko přepne vždy na svoje relé  A-D 

   

   
jumper J1 poloha M 1 klíčenka spíná relé D 

mód 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 přepínací 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 tlačítkové, B a D přepínací 

  
 

  
 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 
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2 relé modul 

mód Jumperu klíčenka - typ funkce relé 

všechny jumpery JP1 mimo 1 klíčenka spíná 1 relé, ale pokud naučím 1 klíčenku a v učení hned po ní druhou, tak ta druhá spíná 2 relé!!! 
mód je tlačítko 2 klíčenka spíná 1 a 2 relé dokud držím tlačítko (musím naučit obě tlačítka najednou, 1 a hned 2!) 

  4 klíčenka tlačítka A-D můžu naučit na relé 1-2 volně, pozor vždy po dvojici 2 relé nelze naučit samostatně 

   
jumper JP1 poloha pinů 2-3 1 klíčenka jen přepíná relé 1 

mód je přepínač 2 klíčenka každá přepíná svoje relé 1 a 2 

  4 klíčenka tlačítka A-D můžu naučit na relé 1-2 volně, pozor vždy po dvojici 2 relé nelze naučit samostatně 

   

jumper JP1 poloha pinů 1-2 1 klíčenka 
Pokud mám jen 1 klíčenku, tak jen sepne relé 1 a už nevypne, pokud mám 2 a druhá je naučená na relé 2 tak 
se navzájem přepínají 

mód je dvojitý přepínač 2 klíčenka Tlačítka A-B přepínají vždy svoje relé 1 - 2 vždy je sepnuté jen jedno!! 

  4 klíčenka 
Tlačítka A-D (podle naučení) přepínají vždy svoje relé 1 - 2 vždy je sepnuté jen jedno!! Pozor pokud některé 
tlačítko není vůbec naučeno do přijímače, jeho stisknutí způsobí reset obou relé!!! Výchozí stav 

 
 

 

 
 

 Relé 1 (A) je relé vlevo při pohledu na svorky 
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1 relé modul 

nastavení funkce klíčenka - typ funkce relé 

u nového modulu se mód definuje, 
počtem stisků učícího tlačítka 

1 klíčenka 
  

 

učení, kolikrát 
stisknout 

 

 

1x mód Tlačítko (dokud držíte tlačítko je sepnuté relé) 

 

2x mód Přepínač (první stisk ZAP další stisk VYP a stále dokola) 

 

3x 
mód Přepínač 2 tlačítka (pozor tato funkce je dostupná jen pro 2 a 4 tlač. klíčenky) Po naučení 1 tlačítka 
(A), ihned bez jakéhokoli mačkaní tlačítka na plošném spoji, naučte stisknutím 2 tlačítko (B). 

 

4x mód zpožděné relé na 5s (po stisku tlačítka) 

 

5x mód zpožděné relé na 10s (po stisku tlačítka) 

 

6x mód zpožděné relé na 15s (po stisku tlačítka) třeba otevření dveří pro postižené osoby 

 
    

 

2 klíčenka   

 

1x mód Tlačítko (dokud držíte tlačítko je sepnuté relé) 

 

2x 
mód Přepínač (první stisk ZAP další stisk VYP a stále dokola) Lze také naučit tlačítko A na Tlačítko a 
tlačítko B na Přepínač  

 

3x 
mód 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 mód zpožděné relé na 5s (po stisku tlačítka) 

 

5x mód zpožděné relé na 10s (po stisku tlačítka) 

 

6x mód zpožděné relé na 15s (po stisku tlačítka) třeba otevření dveří pro postižené osoby 

 
    

 

4 klíčenka Každé tlačítko A-D můžu být naučeno s jinou funkcí 

 

1x mód Tlačítko (dokud držíte tlačítko je sepnuté relé) 

 

2x 
mód Přepínač (první stisk ZAP další stisk VYP a stále dokola) Lze také naučit tlačítko A na Tlačítko a 
tlačítko B na Přepínač  

 

3x 
mód 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 mód zpožděné relé na 5s (po stisku tlačítka) 

 

5x mód zpožděné relé na 10s (po stisku tlačítka) 

 

6x mód zpožděné relé na 15s (po stisku tlačítka) třeba otevření dveří pro postižené osoby 

 
    

 

  Příklad nastavení tlačítek A= 5s puls, B=10s, C=15, a tlačítko D má funkce 2 Přepínač pro režim ZAP/VYP 

 


