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ČESKY
Důležité upozornění
Ruční vysílač nepatří do dětských
rukou!

1x6 Volt
Typ 11A
Návod na obsluhu
Dálkové ovládání
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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!

GSM 900

868 MHz

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!

Teplotní rozsah: -20 ˚C - +60 ˚C.
Dosah dálkového ovládání mohou
ovlivň ovat místní podmínky!
Obr. 1
Ruční vysílače HS a HSM
a
Svítící dioda
b
Ovládací tlačítka
c
Víko prostoru pro baterie
d
Baterie
e
Tlačítko pro návrat do
výchozího stavu
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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.

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

O

O

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

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.

vblizi privoda!
Dlä ispol´zovaniä distancionnogo
upravleniä neobxodimo primenät´
tol´ko original´nye komplektuœwie hasti!
•
•

RUSSKIJ

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 neobxodimo proizvodit´ tol´ko v garaΩe

xranit´ pribory ot prämogo
vozdejstviä solnehnyx luhej!
Ruhnye distancionnye
ustrojstva neobxodimo
xranit´ ot syrosti i pyli.

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 HS i HSM
a
svetodiod

O

b
O
c
O
d
O
e
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knopki upravleniäc
kryπka batarejnogo otseka
batarejka
Klaviπa perekodirovki

Ris. 2
Ras‚irenie distanvionnogo
upravleniå s drugimi
modelåmi ruhnyx pulætov
HS2, HS4, HSM2, HSM4 i HSE2
Ukazanie
Esli k garaøu net otdelænogo
podßezdnogo puti, to vse imeneniå i ras‚ireniå programmirovaniå neobxodimo proizvoditæ
vnutri garaøa.
Pri programmirovanii i ras‚irenii distancionnogo upravleniä
neobxodimo sledit´ za tem, htoby
v radiuse dviΩeniä vorot ne
naxodilos´ lœdej i postoronnix
predmetov.
1. Pulæt, kotoryj doløen imetæ
tot øe kod, hto i ranæ‚e,
(“Pulæt-naslednik”) - a i
ruhnoj pulæt, kotoryj doløen

O

usvoitæ kod (“obuhaemyj
pulæt”) b , neobxodimo
derøatæ rådom drug s drugom.

O

2. Naøatæ i derøatæ v naøatom
sostaånii nuønuü knopku
“Pulæta-naslednika” - svetodiod gorit teperæ postoånno.
3. Srazu posle qtogo naøatæ i
derøatæ v naøatom sostoånii
nuønuü klavi‚u “obuhaemogo
pulæta” - svetodiod “obuhaemogo pul´ta” snahala medlenno migaet v tehenie 4 sek.
i pri sostoävπemsä “obuhenii”
nahinaet migat´ bystree.
4. Otpustitæ klavi‚i “Pulætanaslednika” i “obuhaemogo
pulæta”
Provesti proverku pravilænosti
funkcionirovaniå!
Pri nepravilænom funkcionirovanii povtoritæ ‚agi 1 - 4.
VNIMANIE!
Vo vremå processa “obuhenii”

pri naøatii knopok “Pulætanaslednika” vorota mogut
otkrytså, esli programmiruemoe na qto priemnoe ustrojstvo naxoditså poblizosti!
Ukazanie
Esli v processe medlennogo
miganiä otpustit´ klaviπi
“obuhaemogo pul´ta” to process
“obuheniä” preryvaetsä.
NORSK
Viktige henvisninger
Fjernkontrollen er ikke barneleke!
Fjernkontrollen skal bare benyttes av
personer som har fått undervisning i
det fjernstyrte portanleggets funksjonsmåte! Benyttelse av fjernstyringen
må bare skje ved synskontakt med
porten!
Foreta bestandig programmering av
fjernstyringen i garasjen og i nërheten
av motoren!
For idriftsettelse av fjernstyringen skal
det kun anvendes originaldeler! ➤
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Beskytt utstyret for direkte
påvirkning av sol!
Beskytt fjernkontrollen for
fuktighet og støvbelastning.

Ved ikke å ta hensyn til dette
kan funksjonene påvirkes ved
at fuktighet trenger inn!

1x6 Volt
Typ 11A

433 MHz

2

868 MHz
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Fig 1
Fjernkontroll HS og HSM
a
LED
b
Betjeningstaster
c
Deksel - batterirom
d
Batteri
e
Resettast
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Fig 2
Utvide fjernstyringen med ytterligere fjernkontroller HS2, HS4,
HSM2, HSM4 og HSE2
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GSM 900

868 MHz

Ved programmeringen og utvidelsen
av fjernstyringen må det passes på at
det ikke befinner seg personer eller
gjenstander i portens bevegelsesområde.

Temperaturområde -20°C til +60°C
Forhold på stedet kan ha innflytelse på styringens rekkevidde!

40 MHz

må enhver endring eller utvidelse av
programmeringene gjennomføres
inne i garasjen.

Henvisning
Har ikke garasje separat inngang, aå

1. Senderen som skal „arve“ koden
(arvesender) a og sender som
skal lære koden (læresender) b
holdes direkte ved siden av
hverandre.

O

O

2. Arvesenderens ønskede tast
trykkes og holdes trykket - LED
på arvesenderen lyser nå
kontinuerlig.
3. Straks deretter trykkes den
tasten som ønskes opplërt på
læresenderen og holdes trykket læresenderens LED blinker først
langsomt i 4 sekunder og
begynner å blinke raskere når
opplæringen er fullendt.

4. Slipp tastene på arvesenderen
og læresenderen.
Gjennomfør funksjonskontroll!
Ved feilfunksjon gjenta trinn 1 - 4.
MERK!
Under opplæringen kan det
ved betjening av arvesenderen
utløses en portkjøring hvis det
i nærheten befinner seg en
mottaker som er programmert
for dette!
Henvisning
Hvis læresenderens tast slippes
under den langsomme blinkingen,
avbrytes opplæringen.
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ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜! ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
Á›ÓÂÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÙÈÎ‹ Â·Ê‹ ÌÂ
ÙËÓ ﬁÚÙ·! √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ˜
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ Ì¤Û· ÛÙÔ
ÁÎ·Ú¿˙ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌË¯·ÓÈÛÌﬁ!
°È· Ó· ÙÂıÂ› ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÓ‹ÛÈ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹!
•

•

¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÙÂ ÙÈ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ·ﬁ
¤ÎıÂÛË ÛÂ ¿ÌÂÛË ËÏÈ·Î‹
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·!
¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÙÂ Ù· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·
·ﬁ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÛÎﬁÓË.

∂¿Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜
˘ÁÚ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ
·ÚÓËÙÈÎ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·!

™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·: -20ÆC Ì¤¯ÚÈ +60 ÆC
∆· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·ﬁ Ù· ·È‰È¿!
∆· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈ-ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌﬁÓÔ ·ﬁ ¿ÙÔÌ·
Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚﬁÔ

∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÔÚÂ› Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÙ›Ó·
‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡!

∂ÈÎﬁÓ· 1
∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· HS Î·È HSM
a
Ï·Ì¿ÎÈ LED
b
ÎÔ˘ÌÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
c
Î¿Ï˘ÌÌ· ı‹ÎË˜ Ì·Ù·Ú›·˜
d
Ì·Ù·Ú›·
e
¶Ï‹ÎÙÚÔ ÌË‰ÂÓÈÛÌÔ‡
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∂ÈÎﬁÓ· 2
∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ Ù· ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·
HS2, HS4, HSM2, HSM4 Î·È HSE2
√‰ËÁ›·
∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÁÎ·Ú¿˙, Î¿ıÂ ·ÏÏ·Á‹
‹ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÁÎ·Ú¿˙.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ Â¤ÎÙ·ÛË˜
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆ¶ÔÈ ‹ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ¶Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ﬁÚÙ·.
1. ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ Â˘ıÂ›· Î·È ÙÔ ¤Ó·
‰›Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ a Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· “ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ” (ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜) Î·È

O

O

ÙÔ Ù·ÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ b Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎﬁ
(ÌÓ‹ÌË˜).
2. ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ·ÙËÌ¤ÓÔ
ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙﬁ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜.
∆Ô Ï·Ì¿ÎÈ LED ÙÔ˘
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ı·
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚ÒÓÂÈ Û˘ÓÂ¯Ò˜.
3. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ·Ù‹ÛÙÂ Î·È
ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ ·ÙËÌ¤ÓÔ ÛÙÔ
ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÓ‹ÌË˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ›. ∆Ô Ï·Ì¿ÎÈ
LED ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
ÌÓ‹ÌË˜ ·Ó·‚ÔÛ‚ÒÓÂÈ ÙÒÚ· ÁÈ·
ÂÚ›Ô˘ 4 ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ· Î·È
Â¿Ó Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ˜
ÂÙ‡¯ÂÈ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚ÒÓÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

Â·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ Ù· ‚‹Ì·Ù· 1 -4.
¶ƒ√Ó√Ã∏!
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ﬁÙ·Ó
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜, ÌÔÚÂ› Ë ﬁÚÙ· Ó·
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Â¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÎÔÓÙ¿ Î¿ÔÈÔ˜ ‰¤ÎÙË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ·˘Ùﬁ!
√‰ËÁ›·
∂¿Ó, Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚ÒÓÂÈ
ÙÔ Ï·Ì¿ÎÈ LED, ·Ê‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÙÔ˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÌÓ‹ÌË˜, Ë
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ı·
‰È·ÎÔÂ›.

Chráněně autorské právo:
Otisk, i ve zkráceně formě, pouze s
naším povolením. Změny jsou
vyhrazeny.
Avtorskie prava zawiweny:
Perepeçatka, vklüçaä i
perepeçatku v vide vyderøek,
tolæko s naπego razreπeniä.
Ostavläem za soboj pravo na
izmeneniä.
Opphavsretten er beskyttet, kopiering,
ettertrykk, bare med vår godkjennelse.
Det taes forbehold om eventuelle
forandringer.
∆a Û˘ÁÁÚa„ÈÎ¿ ‰iÎaiÒÌaÙa
ÚoÛÙaÙÂ‡oÓÙai ÓoÌÈÎ¿:
∞aÁÔÚÂ‡ÂÙ·È ÔÏÈÎ‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹
·Ó·Ù‡ˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Ì·˜.
¢È·ÙËÚÔ‡ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÏÏ·Á‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘.

4. ∞Ê‹ÛÙÂ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Î·È ÙˆÓ
‰‡Ô ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ.
£· Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÙÂ ‰ÔÎÈÌ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∂¿Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ,
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