
Návod na obsluhu Free-control – univerzálny vysielač 

Úvod 

Vybrali ste si vysoko kvalitný výrobok, ktorý bol vyrobený s maximálnou starostlivosťou. 

Iba správna inštalácia a uvedenie do prevádzky zaručuje dlhú, spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku. 

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie o uvedení do prevádzky a manipulácii. 

Prečítajte si pozorne! 

Uchovávajte pokyny pre budúce použitie. 

Toto zariadenie spĺňa požiadavky platných národných a európskych predpisov a je schválené pre 

použitie v krajinách EÚ a EFTA. 

Prehlásenie o zhode, ďalšie informácie, príklady aplikácií, prehľad sortimentov a návody na obsluhu 

nájdete na adrese: www.kopp.eu 

Zodpovednosť alebo ďalšie nároky, najmä tie, ktoré sa týkajú náhrady škody spôsobenej osobami 

alebo majetkom vyplývajúcim z chýbajúcich alebo chybných funkcií, sú vylúčené. 

Zmeny v dôsledku technického pokroku, zmien noriem, zmenených výrobných procesov alebo zmien 

konštrukčných sú výslovne vyhradené. 

Dodržujte pravidlá elektrotechniky a technických údajov! 

Pred začatím práce skontrolujte napätie. 

Nepripájajte zariadenia, ktoré vyžadujú kontrolovanú prevádzku. 

Na zariadenia nevykonávajte žiadne zmeny. 

Rádiový prenos prebieha na neexklusívnom frekvenčnom kanáli 868,3 MHz. 

Poruchy nie sú preto úplne vylúčené. 

Avšak maximálna spoľahlivosť prenosu je dosiahnutá vhodnou konštrukciou. 

Nie je vhodný pre bezpečnostné aplikácie, napr. B. NÚDZOVÝ STOP, NÚDZOVÉ VOLANIE. 

 

Základné informácie pre rádiový prenos 

Oblasti použitia Free-control sú spínanie a stmievanie svetla, ovládanie rolety a markízy, ako aj iné 

komfortné aplikácie. 

Použitie systému Free-Control je ideálne, keď nie je možné dodatočné vybavenie a rozšírenie 

existujúcich zariadení. 



Možnosti použitia rádiového systému sú preto veľmi všestranné, kde doplnenie alebo rozšírenie 

existujúceho zariadenia nie je možné alebo len veľmi ťažko. 

Avšak 100% prenos medzi vysielačom a prijímačom nemôže byť nikdy zaručený. 

Pri vhodnom plánovaní môže byť spoľahlivosť prenosu výrazne zvýšená. 

Informácie o rádiovom dosahu sú vždy hodnoty voľného poľa a treba ich chápať len ako orientačné. 

V praxi nie je možné uviesť vyhlásenie o rádiovom rozmedzí v budovách, pretože veľmi závisí od 

jednotlivých podmienok inštalácie a od mnohých ďalších faktorov. 

Každý predmet medzi vysielačom a prijímačom prispieva k zníženiu rozsahu vysielania. 

Zníženie signálu alebo prenosový rozsah je  okrem iného v závislosti od: 

1. materiál, jeho vlastnosti, ktoré sa majú preniknúť (napr. drevo, murivo, sklo, ...) 

2. hrúbka materiálu, ktorá sa má preniknúť (hrúbka steny) 

3. klimatické podmienky (suché prostredie, dážď, sneh, ...) 

4. existujúce miestne rádiové rušenie (prípadne lokálne rádiové stožiare, interné rádiové smerovače 

...) 

5. akéhokoľvek existujúceho rádiového tieňa (prijímač izolovaný rádio-nepriehľadnými oblasťami) 

Uvedené faktory sa môžu neočakávane zmeniť a výrazne ovplyvňujú rozsah prenosu. 

 

Tipy pre plánovanie 

• Pred inštaláciou vykonajte prieskum miesta, aby ste čo najlepšie naplánovali inštaláciu. 

Třeba si odpovedať na otázku na otázku: Čo treba a kde by sa malo nainštalovať? 

 

• Pokúste sa nájsť možné zdroje rušenia a urobte odhad spoľahlivosti prenosu. (pozrite časť 

informácií o pozadí) 

 

• Vykonajte rádiový test v podmienkach v teréne. (otvorené / zatvorené okná / dvere, zapnuté / 

vypnuté elektrické spotrebiče atď. ...) 

 

• Dokončite požadovanú inštaláciu až po úspešnom rádiovom teste. 

 



Možnosť použitia rádiového univerzálneho vysielača 

Rádiový univerzálny vysielač môže byť pripojený k akémukoľvek konvenčnému spínaču, tlačidlu, 

detektoru pohybu atď. s potenciálno vol´nym kontaktom.  Tým je bežná inštalácia funkčná. 

 

Upozorňujeme: 

Pripojte len potenciálno vol´né kontakty k rádiovému univerzálnemu vysielaču. Nepoužívajte 

vonkajšie externé napätie na rádiový univerzálny vysielač. 

Pri inštalácii univerzálneho rádiového vysielača do podomietkovej krabice, ktorá už vedie elektrické 

káble, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte pokynov  v časti "Úvod". 

Kontakty bežných tlačidiel, spínačov atď. sú zvyčajne navrhnuté pre napätie 230 VAC. Pri prepnutí z 

veľmi nízkeho napätia, napr. 3 VDC však kontaktná oxidačná vrstva môže narušiť ovládanie 

univerzálneho vysielača. To môže komplikovať alebo zabrániť prenosu rádiového signálu. Preto 

odporúčame použiť len nové spínače alebo nové tlačidlá alebo zariadenia s temperovanými 

kontaktnými povrchmi. Pri pripájaní rádiového univerzálneho vysielača k zariadeniam pod omietku 

dávajte pozor na správnu montážnu hĺbku krabice pod omietku. 

Pri inštalácii v podomietkovej krabici môže kovový rám spínača / tlačidla za konvenčným spínačom / 

tlačidlom viesť k zníženiu rozsahu prenosu. Dbajte proto poznámok v časti "Tipy na plánovanie" a 

"Základné informácie". Pri pripájaní k potenciálno vol´nym kontaktom skontrolujte, či je stýkač 

dimenzovaný na prepínanie veľmi nízkeho napätia (dbajte údajov  v dátovom liste) 

 

Pripojiteľné stýkače:  

Vypínač 

Sériový vypínač 

Tlačidlo 

Sériové tlačidlo 

Žaluziový vypínač 

Tlačidlo zvončeka 

 

Potenciálno vol´né kontakty:  

Relé, stykače, prúdové prepínače , detektory pohybu, ... 

 

 



Možnosti ovládania 

Rádiový univerzálny vysielač má až 2 vstupné / vysielacie kanály. Nepoužitý vstupný kanál môže 

zostať nezapojený. Pro zabránění nechtěného dotyku na vedení, napr. pri pripojení na svorkovnici 

alebo kontaktných plochách odporúčame prípojné vedenie omotat izolačnou páskou. Vyberte 

požadovanú aplikáciu nastavením polohy prepínača DIP na rádiovom univerzálnom vysielači a dbajte  

na k tomu určené pripojovacie miesto Dodržiavajte samostatné pokyny pre bezdrôtový rádiový 

prijímač. 

Pomocou rádiového univerzálneho vysielača možno ovládať nasledovné prijímače. 

• Rádiový prijímač (1-kanálový - 2-vodičový) 

• rádiový prijímač (1-kanálový - 3-vodičový) 

• Rádiový prijímač (2-kanálový - roletový / sériový spínač) 

• Rádiový prijímač (tlačidlo / časovač) 

• Rádiový prijímač (stmievač fázového riadenia pre bežné transformátory) 

• Rádiový prijímač (fázový stmievač pre elektronické transformátory) 

• Rádiový adaptér (spínacia funkcia) 

• Rádiový adaptér (funkcia stmievania) 

• Rádiová objímka pre svetlo 

 

Prevádzkové režimy: 

K dispozícii máte 4 prevádzkové režimy:  spínače, tlačidlá, stmievače, ovládanie žalúzií. 

Požadované funkcie je možné nastaviť pomocou prepínača DIP na rádiovom univerzálnom vysielači. 

Nasledujúce funkcie sú možné pre každý režim: 

Režim A: 2x prepnutie 

Režim B: 2x tlačidlá 

Režim C: 2x stmievanie 

Režim D: 1x žaluzie 

 

 

 



Nastavenie kódovania prepínača  

Režim A ON/ DIP 1 ON/ DIP 2 Spínanie 

Režim B OFF/ DIP 1 OFF/ DIP 2 Tlačidlo 

Režim C OFF/ DIP 1 ON/DIP 2 Stmievanie 

Režim D ON/ DIP 1 OFF/ DIP 2 Žaluzie 

 

Priradenie kontaktov (pozri priradenie kontaktu rádiový univerzálny vysielač na strane 10) 

Radiový magnetový senzor je výhradne vysielač. Môže sa naprogramovať ľubovoľný počet prijímačov 

v rozsahu vysielania na spínací pokyn rádiového magnetového senzora. To znamená, že každý 

magnetový senzor by mohol aktivovať viac rádiových adaptérov alebo rádiových prijímačov. 

Vypínač / Stridavý vypínač 

Tlačidlo 

Sériový vypínač 

Sériové tlačidlo 

Žaluziový prepínač 

 

Vstupné kanály a obsadenie kontaktov rádiového univerzálneho vysielača 

Batéria - výmena batérie 

Opatrne otvorte uzáver a vymeňte batériu. Vyberte batériu a vložte novú batériu rovnakého typu. 

Nepoužívajte aku batérie. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu a dokonalý kontakt. Potom 

uzavírací kryt znovu uzavrite. Po výmene batérie sa rádiový univerzálny vysielač nemusí opakovane 

programovať na rádiové prijímače, ak to bolo vykonané pred výmenou batérie. Životnosť batérie  je 

približne 2,5 až 3 roky s 20 spínacími operáciami za deň. Preto odporúčame batériu meniť každé 2 

roky. 

 

Prepínač režimu 

Popis  Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača k bežnému vypínaču (vypínač / striedavý 

vypínač / univerzálny vypínač). 

Aplikácia  Individuálne ovládanie až dvoch skupín rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Do jedného rádiového univerzálneho vysielača je možné súčasne pripojiť až 

dva vypínače / striedavé vypínače / univerzálne vypínače. 



 

Nastavenie DIP prepínača Nastavte režim A. Ak chcete aktivovať režim A, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte. Obe polohy 

prepínačov DIP sú zapnuté ON. 

Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)   Pripojte prvý vypínač (vypínač / stridavý 

vypínač / univerzálny vypínač) na vstupný 

kanál 1/2. 

Pripojte druhý vypínač (vypínač / stridavý 

vypínač / univerzálny vypínač) na vstupný 

kanál 3/4. Obidve polohy spínača (ON a OFF) 

sa musia naprogramovať na prijímači. 

Postup spínania  2 vypínač / stridavý vypínač / univerzálny vypínač  ZAP- zopnúť:  Vysiela sa   

rádiový signál "ON" 

1 vypínač / stridavý vypínač / univerzálny vypínač  VYP- zopnúť: Vysiela sa 

rádiový signál "OFF" 

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 

 Bod ovládania na kolíske vypínača 

 

Režim prepínania – Sériový vypínač 

Popis   Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača ku konvenčnému sériovému vypínaču. 

Aplikácia  Individuálne ovládanie až dvoch skupín rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Sériový vypínač môže byť pripojený k rádiovému univerzálnemu vysielaču, ak 

sa majú použiť oba sériové spínacie kontakty. K univerzálnemu rádiovému 

vysielaču je možné súčasne pripojiť až dva sériové vypínače, ak sa používa iba 

jeden sériový kontakt jednoho sériového vypínača. 

Nastavenie DIP prepínača Nastavte režim A. Ak chcete aktivovať režim A, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte. Obe polohy 

prepínačov DIP sú zapnuté ON. 

 

 

 



Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)  Pripojte prvý sériový vypínač na vstupný 

kanál 1/2 nebo 1/4. 

Pripojte druhý sériový vypínač  na vstupný 

kanál 3/2 nebo 3/4. 

Všetky polohy spínania (2x ZAP a 2x VYP) sa 

musia naprogramovať na prijímači. 

Postup spínania  2 Sériový vypínač ZAP-zopnúť : Vysiela sa rádiový signál "ON" 

1 Sériový vypínač VYP-zopnúť : Vysiela sa rádiový signál "OFF" 

ériový vypínač ZAP-zopnúť Signalizácia LED LED diódy univerzálneho vysielača  

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 

Režim tlačidlo 

Popis   Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača na bežné tlačidlá. 

Aplikácia  Individuálne ovládanie až dvoch skupín rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Do univerzálneho rádiového vysielača môžete súčasne pripojiť až dve tlačidlá. 

Nastavenie DIP prepínača Nastavte režim B. Ak chcete aktivovať režim B, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte. Obe polohy 

prepínačov DIP sú vypnuté OFF. 

Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)  Pripojte prvé tlačidlo na vstupný  kanál 1/2. 

Pripojte druhé tlačidlo na vstupný kanál 3/4. 

Pri použití s tlačidlovým modulom 8080.04 

treba dbať na: 

V nastavenie tlačidlovej funkcie = poloha "I" 

musí byť nastavený režim "C" = "stmievanie". 

Iba potom sa prístroj zapne, pokiaľ bude  

tlačidlo stlačené. 

Postup spínania  1  Ak je "OFF", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " ZAP " 

1 Ak je "ON", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " VYP "  

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 



 Bod ovládania na kolíske vypínača 

 

Režim tlačidlo - Sériové tlačidlo 

Popis   Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača na konvenčné sériové tlačidlá. 

Aplikácia  Individuálne ovládanie až dvoch skupín rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Sériové tlačidlo je možné pripojiť k rádiovému univerzálnemu vysielaču, ak sa 

majú použiť oba kontakty sériového tlačidla. Až dve sériové tlačidlá sa môžu 

pripojiť súčasne k univerzálnemu rádiovému vysielaču, ak sa použije iba jeden 

kontakt sériového tlačidla jedného sériového tlačidla. 

Nastavenie DIP prepínača  Nastavte režim B. Ak chcete aktivovať režim B, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte. Obe polohy 

prepínačov DIP sú vypnuté OFF. 

Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)  Pripojte prvé tlačidlo na vstupný  kanál 1/2. 

Pripojte druhé tlačidlo na vstupný kanál 3/4. 

Pri použití s tlačidlovým modulom 8080.04 

treba dbať na: 

V nastavenie tlačidlovej funkcie = poloha "I" 

musí byť nastavený režim "C" = "stmievanie". 

Iba potom sa prístroj zapne, pokiaľ bude  

tlačidlo stlačené. 

Postup spínania  1  Ak je "OFF", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " ZAP " 

1 Ak je "ON", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " VYP " 

 

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 Bod ovládania na kolíske vypínača 

 

  

 

 

 



Režim stmievania 

Popis  Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača na konvenčné sériové tlačidlo,                     

ktoré slúži na ovládanie stmievača. 

Aplikácia  Individuálne stmievanie až dvoch skupín rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Jedno sériové tlačidlo môže byť pripojené k univerzálnemu vysielaču, ak oba 

sériové kontakty tlačidla budú použité.  Až dve sériové tlačidlá sa môžu 

pripojiť súčasne k univerzálnemu rádiovému vysielaču, ak sa použije iba jeden 

kontakt sériového tlačidla jedného sériového tlačidla. 

Nastavenie DIP prepínača  Nastavte režim C. Ak chcete aktivovať režim C, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte.  

Prepínač DIP 1 do polohy ON 

Prepínač DIP 2 do polohy OFF 

Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)  Pripojte prvé tlačidlo na vstupný kanál 1/2. 

Pripojte druhé tlačidlo na vstupný kanál 3/4. 

Postup spínania 1  Ak je "OFF", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " ZAP " 

1 Ak je "ON", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " VYP " 

Postup  stmievania 1 Stlačte tlačidlo a držte stlačené: Spustí sa proces stmievania.  Spotrebič 

(svietidlo) nastaví svetlosť / tmu. Pri požadovanom jasu uvoľnite tlačidlo. 

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 Bod ovládania na kolíske vypínača 

 

Režim stmievania - Sériové tlačidlo 

Popis  Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača na konvenčné sériové tlačidlo, ktoré 

slúži na ovládanie stmievača. 

Aplikácia  Individuálne stmievanie až dvoch skupín rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Jedno sériové tlačidlo môže byť pripojené k univerzálnemu vysielaču, ak oba 

sériové kontakty tlačidla budú použité.  Až dve sériové tlačidlá sa môžu 

pripojiť súčasne k univerzálnemu rádiovému vysielaču, ak sa použije iba jeden 

kontakt sériového tlačidla jedného sériového tlačidla. 

 

 



Nastavenie DIP prepínača  Nastavte režim C. Ak chcete aktivovať režim C, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte.  

Prepínač DIP 1 do polohy ON 

Prepínač DIP 2 do polohy OFF 

Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)  Pripojte prvé tlačidlo na vstupný kanál 1/2. 

Pripojte druhé tlačidlo na vstupný kanál 3/4. 

Všetky polohy spínačov (2x ZAP a 2x VYP) sa 

musia naprogramovať na prijímači. 

Postup spínania 1 Ak je "OFF", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " ZAP " 

1 Ak je "ON", stlačte tlačidlo 1 x: Vysiela sa rádiový signál " VYP " 

 

Postup  stmievania 1 Stlačte tlačidlo a držte stlačené: Spustí sa proces stmievania.  Spotrebič 

(svietidlo) nastaví svetlosť / tmu. Pri požadovanom jasu uvoľnite tlačidlo. 

 

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 Bod ovládania na kolíske vypínača 

 

Režim spínania žaluzií   

Popis   Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača ku konvenčnému spínaču žaluzií. 

Aplikácia  Individuálne ovládanie prijímača rádiovej roletky. 

Možnosť pripojenia  Jeden spínač žaluzií je možné pripojiť k jednomu rádiovému univerzálnemu 

vysielaču. 

Nastavenie DIP prepínača  Nastavte režim C. Ak chcete aktivovať režim C, vyberte batériu 

najmenej na 30 sekúnd a potom ju znovu založte.  

Prepínač DIP 1 do polohy ON 

Prepínač DIP 2 do polohy OFF 

 

 



Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8)  Pripojte prvý spínací kontakt (spínač žaluzií) 

na vstupný kanál 1/2. 

Pripojte prvý spínací kontakt (spínač žaluzií) 

na vstupný kanál 3/4. 

Obidve polohy, "NAHOR" (Auf) a „DOLE“ (Ab) 

sa musí naprogramovať na prijímač. 

Postup spínania 1 Spínač žaluzií stlačte „smer nahoru“: Vysiela sa rádiový signál "hore" 

2 Spínač žaluzií stlačte „smer dole“: Vysiela sa rádiový signál "dole" 

 

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 Bod ovládania na kolíske vypínača 

 

Iné aplikácie 

Popis   Pripojenie rádiového univerzálneho vysielača k potenciálno vol´ným kontaktom napr. 

relé, stykače, ističe, detektory pohybu atď. 

Aplikácia  Individuálne ovládanie jedného alebo viacerých rádiových prijímačov. 

Možnosť pripojenia  Do jedného univerzálneho rádiového vysielača možno pripojiť až dva 

potenciálno vol´né kontakty. 

Nastavenie DIP prepínača  V závislosti od funkcie potenciálno vol´ného kontaktu (spínacia alebo 

tlačidlová funkcia) nastavte režim A alebo B. Režim prevádzky strana 

8 

Obsadenie pripojovacích kontaktov (strana 8) V závislosti od funkcie potenciálno vol´ného 

kontaktu (spínacia alebo tlačidlová funkcia) 

vykonajte obsadenie kontaktov. Obsadenie 

kontaktov strana 9. 

Signalizácia LED  LED diódy univerzálneho vysielača sa krátko rozsvieti pri každom prenose 

signálu. 

 

Možnosť montáže 

Montáž do podomietkovej krabice 

Rádiový univerzálny vysielač možno namontovať za podomietkový vypínač,  tlačidlo alebo spínač 

žaluzií. Použijte inštalačnú krabicu s hl´bkou min. 60 mm. 



Montáž do  rozvádzača 

Pre aplikácie mimo podomietkové  krabice je potrebné dbať na to, aby bola zabezpečená dostatočná 

bezpečnosť kontaktu. 

 

Inštalácia do BLUE ELECTRIC 

Univerzálny vysielač môže byť umiestnený v kryte spínača na omietku Kopp  BLUE ELECTRIC, tlačidla 

za strojčekom spínača. 

 

Technické údaje 

Napájanie       3 VDC 

Batérie        1x CR2032 

Životnosť batérie      približne 2,5 až 3 roky (20x zapínanie za deň) 

Frekvencia vysielania      868,3 MHz 

Vysielací výkon       <10mW 

Dosah        cca 100 m voľného poľa  

Anténa       integrovaná  

Počet kanálov       1 alebo 2 (v závislosti od funkčného režimu) 

Dĺžka kábla       cca 150 mm 

Prierez vodiča       0,5 mm² 

Počet drôtov       4 (2 drôty na kanál) 

Prevádzková teplota      min. -5 ° C až 55 ° C 

Stupeň krytia       IP20 

Zhoda        R & TTE (EU a EFTA) 

Stiahnite si vyhlásenie o zhode na adrese www.kopp.eu 

 

 

 

 

http://www.kopp.eu/


Postup pri programovaní 

Priraďte rádiový univerzálny vysielač k rádiovému prijímaču. 

1. Pripojte rádiový prijímač k napájaniu 

2. Stlačte tlačidlo PROG na rádiovom prijímači pomocou priloženého programovacieho pera a 

podržte ho asi 2 sekundy, kým sa nerozsvieti LED (červená) 

3. Režim programovania je teraz aktivovaný na 20 sekúnd. 

4. Potom aktivujte pripojené tlačidlo / vyínač pre požadovaný vstupný kanál rádiového univerzálneho 

vysielača. Tým sa spustí signál rádiového prenosu. 

5. LED radiového prijímača zhasne 1x. 

6. Hotovo - rádiový univerzálny vysielač je pripojený k rádiovému prijímaču. 

7. Po nastaveniu rádiového univerzálneho vysielača na rádiový prijímač, je možné dokončiť inštaláciu 

rádiového univerzálneho vysielača. 

 

Štandardná LED signalizácia rádiového prijímača (pozrite si samostatný návod na obsluhu) 

LED svieti     Režim programovania je aktivovaný na 20 sekúnd. 

LED zhasne 1x    Pozitívne potvrdenie. Rádiový vysielač bol správne nastavený. 

LED bliká rýchlo Chybové hlásenie. Rovnaký rádiový vysielač by sa mal nastaviť 

niekoľkokrát. 

LED bliká 3x dlho    Chybové hlásenie. Obsadená pamäť. 

LED bliká 2x  Pozitívne potvrdenie. Programová pamäť rádiového prijímača 

bola úplne vymazaná. 

 

LED signalizácia rádiového univerzálneho vysielača 

LED svieti približne 0,5 sekundy  Vysiela sa rádiový signál 

LED bliká 6 krátko   Vybité batérie 

 

Odstrániť naprogramované priradenie: 

(Platí pre bezdrôtový rádiový prijímač. Dodržujte osobitné pokyny na obsluhu) 

 



1. Stlačte tlačidlo PROG na rádiovom prijímači s priloženým programovacím perom a držte ho 

stlačené. 

2. Po približne 3 sekundách sa rozsvieti LED diódy rádiového prijímača. 

3. Po ďalších 7 sekundách zabliká LED 2x a potom zhasne. 

4. Hotovo - pamäť programu bola úplne vymazaná. Pripravené na nastavenie nového rádiového 

vysielača.  

 

Bezúdržbový 

Inštalácia s systemu Free-control je bezúdržbová. Stačí len čas od času vymeniť batérie u príslušných 

komponentov. (pozri odporúčanie v časti "Technické údaje") 

Odporúčanie: Pri komplexních inštaláciach vypínačov , odporúčame, aby sa batérie všetkých 

rádiových vysílačov vymieňaly  v rovnakom čase, vždy kedy je potrebné batériu prvého účastníka 

vymeniť kvôli "vybitá batéria". 

 

Riešenie problémov 

Niektoré faktory môžu ovplyvniť správnu funkciu rádiového systému. 

V nasledujúcom texte sú stručne vysvetlené najznámejšie chyby, ich príčina a náprava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
   

  



          
  Porucha Príčina Pomoc 

Rádiový univerzálny 
vysielač nereaguje pri jeho 
aktivácii 

Prázdna batéria alebo 
chybný kontakt 
batérie 

Otvorená pripojovacia vedenia rádiového 
univerzálneho vysielača nechajte na ľubovoľný 
kanál navzájom sa dotýkať. Potom sa rozsvieti LED 
(červená) na rádiovom univerzálnom vysielači. LED 
sa nerozsvieti, potom: kontakt batérie skontrolujte, 
polaritu batérie skontrolujte, vymeňte batériu  

      

Rádiový univerzálny 
vysielač reaguje pri 
aktivácii (LED sa na 
rádiových elektronických 
moduloch rozsvieti), ale 
požadovaný rádiový 
prijímač sa nezapne  

Rádiový univerzálny 
vysielač nebol 
naprogramovaný na 
prijímač alebo bol 
naprogramovaný 
nesprávne.  Opakujte proces naprogramovania 

 
 Rádiový prijímač je 
bez funkcie 

Skontrolujte rádiový prijímač (či je pod napätím ). 
Ev. naprogramujte iný rádiový prijímač 

 

Rádiový signál 
nedosiahne rádiový 
prijímač (mimo 
rozsah prenosu) 

Pokiaľ je to možné, namontujte rádiový univerzálny 
vysielač alebo rádiový prijímač inde. 

 

Rádiový signál 
nedosiahne rádiový 
prijímač (signal 
uzavretie) 

Ak je inštalácia v podomietkovej krabici za bežným 
spínačom / tlačidlom, može kovový rám vypínača / 
tlačidla viesť ku zníženiu rozsahu vysielania. 
Umiestnite rádiový univerzálny vysielač inde. 

 
    

Rádiový prijímač sa 
niekedy zapína alebo 
vôbec při aktivácii 
rádiového stenového 
spínača 

Zariadenia sú na 
hranici možného 
prenosového rozsahu 

Ak je možné, nainštalujte rádiový stenový vypínač 
alebo prijímač inde 

  

Zdroje rušenia 
ovplyvňujú rádiový 
prenos. (napr. iné 
rádiové vysielače, 
modifikované 
klimatické 
podmienky, ..) 

Ak je možné, nainštalujte rádiový stenový vypínač 
alebo prijímač inde 

  

Potenciálno voľný 
kontakt môže byť 
oxidovaný. 

Ak je to možné, vyčistíme spinaci kontakt (tlačidla, 
vypínača, potenciálno voľného kontaktu, atď….) 
alebo vymeňte spinaci kontakt za "nový".  

      

Rádiový univerzálny 
vysielač sa neprepína 
správne; prepíná napr. sám 
od seba, alebo vysiela 
nepretržitý signál (LED 
svieti nepretržite). 

1. Bol 
naprogramovaný 
nesprávny režim. 2. 
Univerzálny vysielač 
bol nesprávne 
zapojený. 

1. Vyberte správny režim - strana 8 - a nastavte ho. 
Vymažte prijímač úplne a znovu ho naprogramujte. 
2. Opravte kabeláž univerzálneho vysielača - strana 
9. Vymažte prijímač úplne a opäť ho 
naprogramujte. 

 


