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10. Přípojky a zvláštní funkce vozíku

10.3  Snížení svítivosti LED diody

  VÝSTRAHA
Nebezpečí v důsledku optického 
záření!
Při delším pohledu do LED diody 
z krátké vzdálenosti může dojít 
k optickému oslnění. Schopnost 
vidění může být na krátkou dobu silně 
omezena. To může být příčinou těžkých 
nebo smrtelných nehod.

 ► Nikdy se nedívejte přímo do LED diody.

Během prací na nastavení vozíku lze snížit svítivost LED 
diod osvětlení pohonu.
1. Jednou krátce stiskněte tlačítko Radio nebo tlačítko 

Reset.
 ⇒ Svítivost LED diod se sníží.

10.4  Vysvětlení kanálů dálkového 
ovládání

LED Kanál 
dálkového 
ovládání

Nastavení/funkce

1 CH 1 automatický provoz
2 CH 2 částečné otevření nebo 

funkce osvětlení
3 CH 3 definované OTEVŘENÍ
4 CH 4 definované ZAVŘENÍ

10.5  Naprogramování ovladače

RADIO

RESET

CH1
CH2
CH3
CH4

STATUS

O
N 1 
2

3
4 

Obr. 1

INFORMACE
Pokud po stisknutí tlačítka Radio není 
do 30 sekund přijat žádný vysílací příkaz,
přepne se přijímač dálkového ovládání
do běžného provozu.

1. Několikerým stisknutím tlačítka Radio vyberte 
požadovaný kanál.

LED 1× 2× 3× 4×

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

2. Stiskněte požadované tlačítko na vysílači a podržte 
jej tak dlouho, dokud předtím vybraná LED dioda 
(CH 1, CH 2, CH 3, CH 4) nezhasne.
 ⇒ LED dioda zhasne - programování je ukončeno.
 ⇒ Vysílač přenesl povel dálkového vysílání do jeho 
přijímače.

3. Jestliže chcete naprogramovat další vysílače, 
výše uvedené kroky opakujte.

INFORMACE
Když jsou všechna paměťová místa 
přijímače obsazena, nelze naprogramovat 
další ovladače.

Při vyčerpání kapacity paměti
Celkem je k dispozici 40 příkazů ručního ovladače 
pro všechny kanály. Při pokusu naprogramovat další 
ovladače blikají červené LED diody kanálů dálkového 
ovládání CH 1 – CH 4. Když je potřeba více paměťových 
míst, viz kapitola "10.6 Informace o Memo".

10.6  Informace o Memo
Použití Memo závisí na provedení základní desky vozíku.
Připojením volitelného příslušenství Memo lze rozšířit 
kapacitu paměti na 450 příkazů ručního ovladače. 
Připojením příslušenství Memo se všechny stávající 
ovladače přenesou z interní paměti do příslušenství 
Memo a tam uloží. Příslušenství Memo musí zůstat 
připojeno k řídicí jednotce.
V interní paměti pak již nejsou uloženy žádné vysílače. 
Uložené vysílače nelze přenést z příslušenství Memo 
zpátky do interní paměti.
Všechny kanály dálkového ovládání, včetně paměti 
příslušenství Memo, lze vymazat, viz kapitola  
"10.11 Vymazání všech kanálů dálkového ovládání 
v přijímači".

INFORMACE
Příslušenství Memo pro nový pohon 
vymažte. 
Jinak budou všechny uložené vysílače 
pohonu vymazány a musí se pak znovu 
naprogramovat.
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10.7  Přerušení programovacího režimu
1. Stiskněte tlačítko Radio tolikrát, dokud již žádná 

LED dioda nebude svítit nebo po dobu 30 sekund 
nezadávejte žádný příkaz.
 ⇒ Programovací režim je přerušen.

10.8  Vymazání tlačítka vysílače z kanálu 
dálkového ovládání

1. Několikerým stisknutím tlačítka Radio vyberte 
požadovaný kanál dálkového ovládání.
Tlačítko Radio podržte po dobu 15 sekund stisknuté.

LED 1× 2× 3× 4×

CH 1
CH 2

CH 3

CH 4

 ⇒ Po 15 sekundách LED dioda zabliká.

2. Uvolněte tlačítko Radio.
 ⇒ Přijímač dálkového ovládání je nyní v režimu 
mazání.

3. Stiskněte na vysílači tlačítko, jehož dálkový povel 
má být v kanálu dálkového ovládání vymazán.
 ⇒ LED dioda zhasne.
 ⇒ Proces vymazání je ukončen.

Podle potřeby opakujte tento postup pro další tlačítka.

10.9  Úplné vymazání vysílače 
z přijímače

1. Stiskněte tlačítko Radio a podržte je po dobu 
20 sekund stisknuté.
 ⇒ Po 15 sekundách LED dioda zabliká.
 ⇒ Po dalších 5 sekundách se blikající sekvence 
změní na blikání.

2. Uvolněte tlačítko Radio.
 ⇒ Přijímač dálkového ovládání je nyní v režimu 
mazání.

3. Stiskněte libovolné tlačítko vysílače, který má být 
vymazán.
 ⇒ LED dioda zhasne.
 ⇒ Proces mazání je ukončen.
 ⇒ Vysílač je z přijímače dálkového ovládání 
vymazán.

Podle potřeby opakujte tento postup pro další ovladače.

10.10  Vymazání kanálu dálkového 
ovládání v přijímači

1. Několikerým stisknutím tlačítka Radio vyberte 
požadovaný kanál dálkového ovládání.
Tlačítko Radio podržte po dobu 25 sekund stisknuté.

LED 1× 2× 3× 4×

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

 ⇒ Po 15 sekundách LED dioda zabliká.
 ⇒ Po dalších 5 sekundách se blikající sekvence 
změní na blikání.

 ⇒ Po dalších 5 sekundách se rozsvítí LED dioda 
vybraného kanálu dálkového ovládání.

2. Uvolněte tlačítko Radio.
 ⇒ Proces vymazání je ukončen.
 ⇒ Na vybraném kanálu dálkového ovládání jsou 
všechny naprogramované vysílače z přijímače 
dálkového ovládání vymazány.

10.11  Vymazání všech kanálů dálkového 
ovládání v přijímači

1. Stiskněte tlačítko Radio a podržte je po dobu 
30 sekund stisknuté.
 ⇒ Po 15 sekundách LED dioda zabliká.
 ⇒ Po dalších 5 sekundách se blikající sekvence 
změní na blikání.

 ⇒ Po dalších 5 sekundách se rozsvítí LED dioda 
vybraného kanálu dálkového ovládání.

 ⇒ Po dalších 5 sekundách se rozsvítí všechny LED 
diody.

2. Uvolněte tlačítko Radio.
 ⇒ Všechny LED diody po 5 sekundách zhasnou.
 ⇒ Všechny naprogramované vysílače jsou 
z přijímače vymazány.

 ⇒ Přijímač je kompletně vymazán, to také platí, 
když je připojeno příslušenství Memo.

10. Přípojky a zvláštní funkce vozíku




