
Command 231
Rádiové kódové ovládání k impulsnímu fiízení.

Provedení
Command 231 868 MHz (ãíslo v˘robku 68 328)
Command 231 433 MHz (ãíslo v˘robku 68 333)

Bezpeãnostní pfiedpisy

Pozor:
• Pfied zapojením a pouÏitím pfiístroje si

prosím peãlivû pfieãtûte tento návod! 
• Nefungující pfiístroje nechejte pfiezkou‰et

v˘robcem.
• Neprovádûjte Ïádné vlastnoruãní zmûny

na pfiístroji.

ZpÛsob funkce
Rádiové dálkové ovládání Vám dává moÏnost otevfiít
a zavfiít Va‰e garáÏová vrata prostfiednictvím zadání
4-místného osobního identifikaãního ãísla (PIN). 
Toto ovládání lze nastavit tak, Ïe je s ním moÏné
fiídit aÏ 3 garáÏové pohony vÏdy s jedním kódem,
anebo jeden garáÏov˘ pohon se 3 rÛzn˘mi kódy PIN.
Navíc lze naprogramovat libovoln˘ pfiechodn˘ kód
PIN pro umoÏnûní ãasovû omezeného pfiístupu
urãit˘ch náv‰tûvníkÛ nebo servisních spolupracovníkÛ.
Mimo to je moÏné ovládat dal‰í pfiístroj (napfi. vnûj‰í
osvûtlení). Pro tuto funkci ("svûtelná funkce") je
nutn˘ dal‰í pfiijímaã.

MontáÏ rádiového dálkového 
ovládání
• Vyberte vhodné montáÏní místo pro rádiového 

dálkového ovládání.
• PouÏijte drÏák na zed jako ‰ablonu a oznaãte body

pro dva vrtací otvory.
Potom vyvrtejte tyto otvory a nasadte do nich 
dodané hmoÏdinky. 

• DrÏák na zed pfii‰roubujte pfiiloÏen˘mi ‰rouby.
Pro montáÏní povrchy, které nejsou ze dfieva, bude
moÏná nutné pouÏít jiné ‰rouby a hmoÏdinky.

• ZasuÀte rádiové dálkového ovládání do drÏáku na
zdi.

• Pro aretaci rádiového kódového ovládání oto˝te
pomocí mince zástr˝ku na spodní stranì drÏáku na
zeï ve smìru hodinov˘ch ru˝i˝ek.

Zadejte PIN a pfieneste kód.
Va‰e rádiové kódové ovládání je dodáno pfiedbûÏnû
naprogramované s 
1 náhodn˘m kódem a 1 PIN. 
PfiedbûÏnû naprogramovan˘ PIN je 1-2-3-4.
Pokud jiÏ k ovládání Va‰ich garáÏov˘ch vrat
pouÏíváte jin˘ rádiov˘ vysílaã, musíte pfienést kód z
tohoto vysílaãe do rádiového kódového ovládání.

Pfienos kódu pro fiízení garáÏov˘ch vrat z vysílaãe
do rádiového kódového ovládání:
• Spojte programovacím konektorem rádiové kódové

ovládání a aktivní vysílaã.
• Nechejte stisknuté tlaãítko vysílaãe, kter˘m ovládáte

Va‰e garáÏová vrata. Na rádiovém kódovém
ovládání stisknûte tlaãítko ENTER. Zapne se
osvûtlení klávesnice.

• Zadejte nov˘ 4-místn˘ PIN dle Va‰eho v˘bûru.
Znovu stisknûte tlaãítko ENTER. Nechejte stisknuté
tlaãítko na vysílaãi, dokud nezaãne dioda LED na
rádiovém kódovém klíãi rychle blikat.

• Rádiové kódové ovládání se nyní nauãilo vysílací
kód a uloÏilo jej pod PIN, kter˘ jste zadali.
Programovací konektor mÛÏete odejmout.

Pfienos kódu pro svûtelnou funkci z vysílaãe na
rádiové kódové ovládání:
Svûtelná funkce je pfiedbûÏnû naprogramována s
vlastním kódem.Vy v‰ak mÛÏete na svûtelnou funkci
pfienést jin˘ vysílací kód.
• Spojte programovacím konektorem rádiové kódové

ovládání a aktivní vysílaã.
• Nechejte stisknuté to tlaãítko vysílaãe, kter˘m

ovládáte jin˘ pfiístroj. Na rádiovém kódovém 
ovládání stisknûte tlaãítko ENTER. Zapne se 
osvûtlení klávesnice.

• Stisknûte tlaãítko LICHT a potom znovu tlaãítko
ENTER. Nechejte stisknuté tlaãítko na vysílaãi tak
dlouho, dokud nezaãne dioda LED na rádiovém
kódovém ovládání rychle blikat.

• Rádiové kódové ovládání se nyní nauãilo vysílací
kód pro svûtelnou funkci. Programovací konektor
mÛÏete odejmout.

UloÏení více neÏ 1 kódu pro ovládání více neÏ 1
pohon garáÏov˘ch vrat. 
• Pomocí rádiového kódového ovládání je moÏné

fiídit aÏ 3 rÛzné pohony garáÏov˘ch vrat, kaÏd˘
vÏdy s jin˘m kódem. 

• Pro kaÏd˘ z tûchto 3 kódÛ postupujte podle shora
uvedeného návodu, av‰ak s urãitou 
odchylkou: Pro kaÏd˘ kód musíte zadat jin˘ PIN.
KaÏd˘ kód poÏaduje individuální PIN.

• Aby bylo moÏné pomocí rádiového kódového
ovládání otevfiít ãi zavfiít urãitá garáÏová vrat,
zadejte jednou‰e pfiíslu‰n˘ PIN a potom stisknûte
tlaãítko ENTER.

UloÏení více neÏ 1 PIN pro stejn˘ kód:
Je moÏné vedle pfiedbûÏnû naprogramovan˘ch kódÛ
PIN uloÏit je‰tû dal‰í 2 PINy pro stejn˘ kód pro 
pfiidûlení tûchto PINÛ rÛzn˘m osobám.
• Pro kaÏd˘ jednotliv˘ PIN postupujte podle 

návodu uvedeného pod "Pfienos kódu pro fiízení
garáÏov˘ch vrat z vysílaãe na rádiové kódové 
ovládání. Opakujte kroky pro kaÏd˘ PIN se stejn˘m
vysílaãem. Tím se uloÏí stejn˘ kód pod 3 rÛzné
PINy.

UloÏení pfiechodného kódu PIN:
Je moÏné uloÏit pfiechodn˘ PIN, kter˘ lze pouÏít
pouze tfiikrát.
• Nechejte stisknuté "tlaãítko 1" po dobu 3 sekund,

aÏ zaãne dioda LED rychle blikatZadejte aktuálnû
platn˘ PIN a následnû stisknûte tlaãítko ENTER. 

• Zadejte pfiechodn˘ 4-místn˘ PIN dle Va‰í volby, a
pak stisknûte tlaãítko ENTER. 

• Dioda LED svítí 2 sekundy. Potom zhasne osvûtlení
klávesnice. Rádiové kódové ovládání je opût 
pfiipraveno k pouÏití.

• Aby bylo moÏné rádiové kódové ovládání s novû
uloÏen˘m, pfiechodn˘m kódem PIN pouÏít, zadejte
4-místn˘ pfiechodn˘ PIN, a následnû stisknûte 
tlaãítko ENTER. Toto mÛÏete provést tfiikrát. 
Potom je pfiechodn˘ PIN automaticky smazán.

PouÏití rádiového dálkového ovládání
V pfiípadû, Ïe rádiové kódové ovládání nepouÏíváte,
nechejte pro jeho ochranu víãko pouzdra zavfiené.

Zapnutí osvûtlení klávesnice:
• Stisknûte tlaãítko LICHT. Osvûtlení klávesnice

zÛstává 5 sekund zapnuté.

Otevfiení a zavfiení garáÏov˘ch vrat:
• Zadejte naprogramovan˘ 4-místn˘ PIN, a potom

stisknûte tlaãítko ENTER. GaráÏová vrata se uvedou
do pohybu. 

• Po tom, co jste stiskli tlaãítko ENTER, zÛstává
rádiové kódové ovládání po dobu cca 18 sekund
aktivované a dioda LED svítí. Bûhem této doby
mÛÏete garáÏová vrata zastavit stisknutím 
libovolného tlaãítka (kromû tlaãítka LICHT).
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• Za urãit˘ch podmínek mÛÏe b˘t nutné ponechat
stisknuté urãité tlaãítko, aby fiízení Va‰ich
garáÏov˘ch vrat fungovalo. V tomto pfiípadû 
zadejte 4-místn˘ PIN, a potom nechejte stisknuté
tlaãítko ENTER. GaráÏová vrata se pohybují tak
dlouho, dokud je tlaãítko ENTER stisknuté.

Upozornûní:
Pokud je zadán PIN o více neÏ 4 místech,
jsou zohlednûny jen poslední 4 hodnoty.
V pfiípadû, Ïe je tfiikrát za sebou zadán
nesprávn˘ PIN, rádiové dálkové ovládání se
vypne pro zabránûní neoprávnûnému 
zásahu. Po 2 minutách lze rádiové dálkové 
ovládání opût pouÏít.

Svûtelná funkce (zapnutí jin˘ch pfiístrojÛ):
• Pro zapnutí jiného pfiístroje (napfi. vnûj‰ího osvûtlení)

stisknûte tlaãítko LICHT a potom tlaãítko ENTER.
• Pro vypnutí jiného pfiístroje (napfi. vnûj‰ího osvûtlení)

stisknûte je‰tû jednou tlaãítko LICHT a potom 
tlaãítko ENTER.

Zmûna PIN 
• Nechejte stisknuté "tlaãítko 0" po dobu 3 sekund,

aÏ zaãne dioda LED rychle blikat.
• Zadejte PIN, kter˘ chcete zmûnit, a následnû 

stisknûte tlaãítko ENTER. 
• Zadejte nov˘ 4-místn˘ PIN, a potom stisknûte 

tlaãítko ENTER. Dioda LED svítí po dobu 2 sekund
(nebliká).

• Rádiové kódové ovládání je nyní s nov˘m PIN opût
pfiipraveno k pouÏití(Star˘ PIN jiÏ není platn˘).

Vymazání pamûti
• Stisknûte tlaãítko LICHT. 

-> Po 3 sekundách zaãne dioda LED rychle blikat.

• Nechejte tlaãítko LICHT nadále stisknuté.
• Zadejte navíc PIN 9-9-9-9 .
• Uvolnûte tlaãítko LICHT.

-> Pamût je vymazána. 
Dioda LED svítí 2 sekundy.

Upozornûní:
Po vymazání pamûti je rádiové kódové 
ovládání naprogramováno 1 náhodn˘m
kódem a PIN 1-2-3-4 . 

V˘mûna baterií
• Pomocí mince oto˝te zástr˝ku na spodní stranì

drÏáku na zeï proti smìru hodinov˘ch ru˝i˝ek a
odejmìte rádiové dálkové ovládání z drÏáku na
zeï.

• Od‰roubujte spodní misku pouzdra rádiového
kódového ovládání.

• Vyjmûte staré baterie.

• VloÏte 2 nové baterie 3V, CR 2032. 
DodrÏte polaritu. Pfiezkou‰ejte funkãnost. 
(Rádiové dálkové ovládání je konstruováno tak, 
Ïe v‰echny dfiíve naprogramované kódy a PINy po
v˘mûnû baterií opût rozpozná).

• Na‰roubujte opût spodní misku pouzdra 
rádiového kódového ovládání.

Upozornûní:
Staré baterie nevhazujte do odpadkÛ! Staré
baterie zlikvidujte odevzdáním v pfiíslu‰né
prodejnû nebo vhozením do speciálního
kontejneru urãeného na staré baterie. 

Technická data
Frekvence: 868 MHz resp. 433 MHz
Napájení napûtím: 2 baterie 3V, CR 2032
Pfiíkon proudu: cca 11 mA
Velikost: 70 x 100 x 30 mm (· x V x H)
Hmotnost: cca 120 g
Druh ochrany: IP 54
Rozsah teplot: -20°C aÏ 60°C

Urãení pouÏití
Rádiové kódové ovládání slouÏí k fiízení pohonÛ vrat,
jakoÏ i k zapnutí a vypnutí elektrick˘ch pfiístrojÛ
(spotfiebiãÛ napájen˘ch ze sítû).

Prohlá‰ení o konformitû je k nahlédnutí u v˘robce
uvedeném v dodan˘ch podkladech.

868 MHz
V‰echny evropské státy kromû:
BA / BG / YU / LV / RO / RU / SK / SI / UA / BY

433 MHz
V‰echny evropské státy kromû:
BA / BG / YU / LV / RO / RU / SK / SI / UA / BY
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2 Batterien 3V, CR 22 baterie 3V, CR 2032

Spodní miska pouzdra
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