
Nahrání dálkových ovladačů AT02, AT04 EV do řídící jednotky

Vyberte funkci U1
Pro potvrzení stiskněte ENTER.

Vyberte povel,který chcete uživateli přidružit:
- 1 = (otevřít-zavřít)
- 2 = (otevřít-stop-zavřít-stop)
- 3 = (pouze otevřít)
- 4 = (částečné otevření/chodec)
Pro potvrzení stiskněte ENTER

...následně se na displeji rozbliká 1 (první dálkový ovladač). Zmáčkněte tlačítko na ovladači, kterým chcete ovládat 

a na displeji je objeví STO - ovladač je nahraný. Následně se rozbliká 2 (nahrání dalšího - 2 dálkového ovladače) - 

stejný postup.

Poznačte si číslo přidělené uživateli (pro možnost vymazání jednotlivých uživatelů).

Nahrání z ovladače AT02, AT04 EV na ovladač AT02, AT04 EV

- musíte být u pohonu (ovládacího centra) MAX 3m
- zmáčkněte tlačítko na vámi používaném ovladači a držte cca 10-12 sec. Po této době se uvede do ladícího režimu (tlačítko stále držím)
- druhou rukou zmáčknu a držím tlačítko na novém ovladači, který chci naladit. Po cca 5-7 sec. je ovladač naladěn.
- můžete pustit tlačítka na obou ovladačích.

Při nahrávání držím ovladače u sebe.

DOKUMENT O LIKVIDACI ELEKTROODPADU 
 

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná 

místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete 

opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství 

cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné 

kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj 

vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie. 

POZOR! Některé části výrobku mohou obsahovat také jedovaté nebo nebezpečné 

látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.  

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné 

dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a 

elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti 

uloženy do odděleného sběru.  

Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je 

k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného 

místního úřadu. 
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