
Digital 339.2 / 340.2 / 343.2 / 344.2

Digital 339.2/343.2 A 
Digital 340.2/344.2 B
Rádiového ovládání

Provedení
1-kanál:   Digital 339.2  868 MHz (ã. v˘r.: 104962)
1-kanál:   Digital 340.2  868 MHz (ã. v˘r.: 104963)

1-kanál:   Digital 339.2  433 MHz (ã. v˘r.: 104958)
1-kanál:   Digital 340.2  433 MHz (ã. v˘r.: 104959)

2-kanál:   Digital 343.2  868 MHz (ã. v˘r.: 104964)
2-kanál:   Digital 344.2  868 MHz (ã. v˘r.: 104966)

2-kanál:   Digital 343.2  433 MHz (ã. v˘r.: 104960)
2-kanál:   Digital 344.2  433 MHz (ã. v˘r.: 104961)

Bezpeãnostní pfiedpisy!

• Pfied pouÏitím pfiístroje si prosím peãlivû pfieãtûte
tento návod! 

• Nefungující pfiístroje nechejte pfiezkou‰et 
v˘robcem.

• Neprovádûjte Ïádné vlastnoruãní zmûny na

 pfiístroji.

ZpÛsob funkce
1-kanálov˘ / 2-kanálov˘ pfiijímaã pfiijímá vÏdy na
kaÏdém kanále kódování nauãeného ruãního vysílaãe
a zapne pfiíslu‰n˘m zpÛsobem zvolen˘ druh provozu
elektrického pfiístroje. Na kaÏd˘ kanál je vÏdy moÏné
pfiipojit externí impulsní tlaãítko a pomocí nûho 
spínat podle zvoleného druhu provozu pfiíslu‰né relé.  
(Pfiipojovací vedení k impulsnímu tlaãítku je
obsaÏeno v dodávce)
Impuls trvalého chodu je vhodn˘ pro zvlá‰tní pouÏití,
ne v‰ak k ovládání vrat.

Pozor!
Pfied kaÏdou zmûnou druhu provozu musíte
vypnout napájecí napûtí a po zmûnû jej
opût zapnout!

MontáÏní pokyny
• Namontujte pfiijímaã na zeì.

Pfiipojení:
- Napájení napûtím: IN1, IN2
- Reléov˘ kanál 1: zapínací kontakt NO1-COM1
                         rozpínaã NC1-COM1
- Reléov˘ kanál 2: zapínací kontakt NO2-COM2
                         rozpínaã NC2-COM2
- CH1 / CH2:     

bezpotenciálov˘ zavírací kontakt (tlaãítko)

UloÏení vysílacích kódÛ:
•     OdstraÀte víko krytu.

Nastavte ruãní vysílaã na kanál 1/kanál 2:
•      Stisknûte tlaãítko TA1/TA2 po dobu cca

3 sekund.
       Dioda LED bliká.
•     Bûhem 10 sekund stisknûte zvolené tlaãítko 
       ruãního vysílaãe.

Pokud přijímač uložil kód vysílače, svítí LED do té
doby, než je tlačítko vysílače uvolněno.

•     Nasaìte opût víko krytu.

Reset (vymazání pamûti):

Upozornûní: Obsah pamûti musíte vymazat 
oddûlenû pro kaÏd˘ jednotliv˘ kanál.

•      Stisknûte tlaãítko TA1 (pro kanál 1), resp. TA2
(pro kanál 2) a nechejte je stisknuté. 
Za cca 3 s zaãne LED blikat. Pokud jsou všechny
uložené kódy pro zvolený kanál vymazány, LED
svítí. 

•     Tlačítko opět povolte.

Technická data
Napájení napûtím:       12-24V AC/DC
Pfiíkon proudu:   cca 50 mA
Frekvence:         868 MHz a 433 MHz
Druh provozu je voliteln˘ pfies kódovací mÛstek J1: 
Poz. 1-2: Impulz pohonu vrat
Poz. 2-3: ZAP/VYP
Poz. 3-4: Impuls trvalého chodu

Max. zatíÏení kontaktÛ: DC: 30V /1A/30W
                         AC: 24V /1A/24VA

Druh ochrany:                     Digital 339.2/343.2 IP 20
                                          Digital 340.2/344.2 IP 65
Rozsah teplot:    -20°C aÏ +60°C
                         

Urãení pouÏití
Pfiístroj se smí pouÏívat z hlediska síÈového napûtí v
oblasti malého napûtí do 24 V a z hlediska spínacího
napûtí v oblasti nízkého napûtí do 30 V/DC a
24 V/AC.
V˘robce neruãí za ‰kody zpÛsobené neodborn˘m
nebo nepovolen˘m zpÛsobem pouÏití.

Tento v˘robek splÀuje hlavní poÏadavky R&TTE 
smûrnice 1995/5/EG.
Prohlá‰ení o konformitû je k nahlédnutí u v˘robce
uvedeném v dodan˘ch podkladech.

Staré pfiistroje nelikvidujte prosím do 
domovního odpadu!
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Impuls trvalého chodu pro dobu
ãinnosti ruãního vysílaãe.
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