
1. ÚČEL POUŽITÍ
Rádio pult DoorHan je určen pro dálkové ovládání automatiky DoorHan, a 

kromě toho automatiky od jiných výrobců za předpokladu použití externího 
přijímače DoorHan DHRE2. Pult má 4 rádio kanály a dovoluje ovládat čtyři 
zařízení.

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

3. PROGRAMOVÁNÍ
PROGRAMOVÁNÍ PULTů S PřIjÍMAČEM DHRE-2
1) Před začátkem programování lze vyčistit paměť přijímače od dříve 

zapsaných kódů pultů (doporučuje se při prvním nastavení). Za tímto účelem 
po zapnutí napájení přidržujte tlačítko zápisu pultů v stisknutém stavu po 
dobu 10 sekund (SW1 – pokud se používá konektor přijímače CH1, SW2 – 
pokud se používá CH2). Indikátor LED1 bude blikat po dobu 10 sekund, 
potom zhasne a opět dvakrát blikne, čímž potvrdí odstranění zapsaných do 
paměti kódů.

2) Pro zápis kódu pultu stiskněte a přidržujte po dobu 3 sekund tlačítko 
„SW1“ na desce rádio přijímače – pro nastavení elektrického pohonu 
připojeného k výstupu CH1, tlačítko „SW2“ – pro nastavení elektrického 
pohonu připojeného k výstupu CH2, přitom se rozsvítí indikátor LED1 na 
přijímači. Potom stiskněte a přidržujte potřebné tlačítko na pultu dálkového 
ovládání po dobu 2-3 sekund. Pozor! Po provedení procedury do paměti 
rádio přijímače se zapisuje jenom jedno tlačítko.

3) Pro nastavení několika pultů opakujte zápis kódu pro ostatní pulty.

Programování pultů s vestaveným přijímačem elektrického pohonu 
SE-750/120

1) Před začátkem programování lze vyčistit paměť přijímače od dříve 
zapsaných kódů pultů (doporučuje se při prvním nastavení). Za tímto účelem 
stiskněte a přidržujte tlačítko „R“. Na Vašem displeje se objeví „0“. Přidržujte 
tlačítko „R“ ve stisknutém stavu, dokud nezmizí „0“ z displeje.

2) Každému tlačítku na pultu odpovídá určitý kanál pro ovládání (obr.), 
jehož volba se uskutečňuje v bodě 5 programování („Nastavení tlačítka 
ovládání“). Defaultně pohon nastaven na 1. nebo 2. tlačítko – v závislosti na 
programu kontroléru. 

3) Pro zápis kódu pultu stiskněte tlačítko „R“. V levé části displeje se objeví 
„0“ a hned zmizí. Dvakrát stiskněte tlačítko na pultu.

4) Ostatní pulty se programují analogicky.

Model Transmitter 4
Baterie pro napájení 12V, type 27A
Frekvence 433 MHz
Počet kanálů 4
Rozsah pracovních teplot -20 ˚C až +50 ˚C

Společnost „DoorHan“ děkuje Vám za koupi naší produkce. Věříme, že 
budete spokojeni s kvalitou daného výrobku. Pro informaci ohledně koupě, 
distribuce a servisu prosím obraťte se na naše regionální zastoupení nebo 
centrální ofis společnosti, který se nachází:
Rusko, 143002 Московская обл., Одинцовский район, 
с. Акулово, ул. Новая, д. 120
tel.: +7 (495) 933–2400, 981–1133   
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

NÁVOD PRO PROGRAMOVÁNÍ 
RÁDIO PULTU TRANSMITTER 4
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1. DESCRIPTION
Remote control transmitters DoorHan are meant for DoorHan automatics 

or any other device with the DoorHan radio receiver control. You can control 
one or more (up to 4) different devices (gates, barriers etc.) with the help of 
one transmitter.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

3. PROGRAMMING
Programming of the remote controls with reciever DHRE-2
1) Before programming the former codes can be erased from the memory 

of the recipient (it is recommended by the first setting). In order to do that, 
hold down the key 10 sec (SW1 for connector CH1, SW2 for connector CH2). 
The indicator LED1 will blink for 10 sec, then it will go out for 2 sec and blink 
twice to confirm erasing of the codes.

2) To record the new code hold down for 3 sec the key «SW1» on the recipi-
ent card, to make settings of the electric operator connected to the output 
CH1 and the key «SW2» - to make settings of the electric operator connected 
to the output CH2, at that the indicator LED1 will light. After that press the 
necessary key on the remote control unit for 2-3 sec. Attention! after the 
operation is completed only one key can be stored in the memory of the 
recipient.

3) To make settings for other remote controller repeat record procedures 
with other remote controllers.

Programming of the remote control units with build-in electric opera-
tor SE-750(1200) reciever.

1) Before programming the former codes can be erased from the memory 
(it is recommended by the first setting). In order to do that, press and hold 
down the key «R». The «0» will appear on the display. Hold down the key «R» 
until the «0» disappears.

2) For each of the buttons there is a certain control channel (pic.), which 
selection operation is described in Item 5 («Control key setting»). The opera-
tor's default control button is key 1 or key 2 depending on the controller's 
program.

3) To record the code of the remote controller press the key «R». On the left 
part of the display the “0” will appear and disappear immediately. Press the 
key on the remote controller twice.

4) Other remote control units are programmed in a similar way.

For removal of transmitter from memory of the receiver: Press and keep 
during 8 with pressed button R, the indicator (zero in the bottom of the dis-
play will not go out yet, the short sound signal will thus be distributed. For 
other information use the manual of door operator.

Model Transmitter 4
Battery 12V, type 27A
Working frequency 433 MHz
Quantity of channels 4
Working temperature range -20 °С ... +50 °С

EC DEKLARACE O SHODĚ
My: DoorHan Europe, s.r.o.
Boženy Němcové 1689, 43201 Kadaň, Česká Pepublika
Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že:

•	Deklarujeme,	že:
zařízení model TRANSMITTER 4
•	Odpovídá	 hlavním	 bezpečnostním	 požadavkům	 následu-
jících direktiv:
73/23/EEC a následujícího dodatku 93/68/EEC
89/336/EEC a následujícího dodatku 92/31/EEC a 93/68/EEC

Dodatečná poznámka:
Tyto výrobky byly podrobeny zkoušce v rámci typické sériově vyráběné kon-
figurace (veškeré produkty vyráběné společnosti DoorHan Europe, s.r.o.)

01.03.2010  Mikhail Kiselev  Generální Ředitel
   Datum, podpis

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO 
TRANSMITTER 4
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