
na základû své koncepce a konstrukce
a v provedení, které uvádíme do
obûhu, odpovídá pfii fiádném pouÏívání
pfiíslu‰n˘m základním poÏadavkÛm
níÏe uveden˘ch smûrnic:

2014/53/EU (RED)
Smûrnice EU t˘kající se dodávání
rádiov˘ch zafiízení na trh

2011/65/EU (RoHS)
Omezení pouÏívání nûkter˘ch 
nebezpeãn˘ch látek

PouÏité normy a specifikace:
EN 62368-1:2014 + AC:2015
Bezpeãnost 
(ãlánek 3.1(a) normy 2014/53/EU)

EN 62479:2010
Ochrana zdraví 
(ãlánek 3.1(a) normy 2014/53/EU)
(Podle kapitoly 4.2 splÀuje v˘robek
tuto normu automaticky, protoÏe záfiiv˘
v˘kon (EIRP) testovan˘ podle 
ETSI EN 300220-1 je niÏ‰í neÏ 
úroveÀ vylouãení nízkého v˘konu 
Pmax 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0
ETSI EN 301489-3 V2.1.1
Elektromagnetická kompatibilita
(ãlánek 3.1(b) normy 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1
ETSI EN 300220-2 V3.1.1
Efektivní vyuÏívání rádiového spektra
(ãlánek 3.2 normy 2014/53/EU)

V pfiípadû námi neodsouhlasené
zmûny pfiístroje zaniká platnost
tohoto prohlá‰ení.

Steinhagen, 01.09.2017

ppa. Axel Becker
vedení firmy

DÛleÏité pokyny

Ruãní vysílaãe nepatfií do rukou
dûtem!

Ruãní vysílaãe smûjí pouÏívat jen
osoby, které jsou za‰kolené do
zpÛsobu funkce dálkovû fiízen˘ch
systémÛ vrat! 
PouÏití ruãního vysílaãe musí 
probíhat pfii pfiímé viditelnosti vrat! 
Programování dálkového ovládání
se vÏdy musí provádût v garáÏi 
v blízkosti pohonu! 
Pro uvedení dálkového fiízení do
provozu je nutno pouÏívat v˘hradnû
originální díly!

• Ruãní vysílaãe je nutno chránit
pfied pfiím˘m sluneãním záfiením!

• Ruãní vysílaãe je nutno chránit
pfied vlhkostí a prachem.

Pfii nerespektování mÛÏe pfii 
proniknutí vlhkosti dojít k 
ovlivnûní funkce!

Pfiípustná okolní teplota:
-20˚C aÏ +60˚C

Místní podmínky mohou mít vliv
na dosah dálkového ovládání!

Obr. 1
Ruãní vysílaãe HS, HSM a HSE
Oa LED
Ob Ovládací tlaãítka
Oc Kryt baterie
Od Baterie

HS/HSM: baterie 1 x 12 V, 
typ 23A, alkali-mangan
HSE2: baterie 1 x 6 V, 
typ 11A, alkali-mangan

Oe Tlaãítko reset

V¯STRAHA
Nebezpeãí v˘buchu pfii pouÏití
nesprávného typu baterie
V pfiípadû v˘mûny baterie za
nesprávn˘ typ baterie hrozí 
nebezpeãí v˘buchu.
� PouÏívejte pouze doporuãen˘

typ baterie.

Obr. 2/3
Roz‰ífiení dálkového fiízení s
dal‰ími ruãními vysílaãi HS1,
HS4, HSM4 nebo HSE2

Poznámka
Není li k dispozici samostatn˘ vstup
do garáÏe, musí se kaÏdá zmûna
nebo doplnûní programování pro-
vádût uvnitfi v garáÏi. Pfii progra-
mování a roz‰ifiování dálkového
ovládání je nutno dbát na to, aby
se v prostoru pohybu vrat nezdrÏo-
valy Ïádné osoby a nenacházely
Ïádné pfiedmûty.

1. Vysílaã, kter˘ má "pfiedat" kód
(pfiedávací vysílaã) OA a vysílaã,
kter˘ se má kód nauãit
(pfiizpÛsobovan˘ vysílaã) OB
podrÏte pfiímo vedle sebe.

2. Stisknûte poÏadované tlaãítko
pfiedávacího vysílaãe a podrÏte
ho stisknuté. LED pfiedávacího
vysílaãe nyní svítí trvale.

3. OkamÏitû potom stisknûte
poÏadované pfiizpÛsobované
tlaãítko pfiizpÛsobovaného
vysílaãe a podrÏte ho stisknuté
– LED pfiizpÛsobovaného 
vysílaãe bliká nejdfiíve 
4 sekundy pomalu a po 
úspû‰ném postupu pfiizpÛsobení
zaãne blikat rychleji.

4. Uvolnûte tlaãítka pfiedávacího
vysílaãe a pfiizpÛsobovaného
vysílaãe.

Proveìte funkãní kontrolu!
V pfiípadû nesprávné funkce je
nutno opakovat kroky 1-4.

POZOR!
Bûhem postupu pfiizpÛsobení
pfii stisku tlaãítka pfiedávacího
vysílaãe mÛÏe dojít k rozjetí vrat,
pokud se na nû naprogramovan˘
pfiijímaã nachází v blízkosti!

Poznámka
Pokud bûhem pomalého blikání
uvolníte tlaãítko pfiizpÛsobovaného
spínaãe, postup pfiizpÛsobení se
pfieru‰í.

Prohlá‰ení o shodû EU

V˘robce:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Adresa:
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Tímto v˘‰e uveden˘ v˘robce 
prohla‰uje, Ïe tento v˘robek

Oznaãení artiklu/Znaãka
artiklu/Typ pfiístroje/Frekvence
HS1 HS1-868 HS(M)4 868,3 MHz
HS4 HS4-868 HS(M)4 868,3 MHz
HSM4 HSM4-868 HS(M)4 868,3 MHz
HSM4 HSM4-868-CH HSM4-868-CH 868,3 MHz
HSE2 HSE2-868 HSE2 868,3 MHz

HS4 HS4-40 S850 40,685 MHz
HSM4 HSM4-40 S850  40,685 MHz
HSE2 HSE2-40 S521-H20 40,685 MHz

HS4 HS4-433 S361 433,92 MHz
HSM4 HSM4-433 S361 433,92 MHz
HSE2 HSE2-433 S385 433,92 MHz

fiádné pouÏívání:
ovládání pohonÛ a jejich pfiíslu‰enství

Vysílací frekvence:
40 MHz, 433 MHz, 868 MHz

Záfiiv˘ v˘kon:
max. 10 mW (EIRP)

C E S K Y

Návod k obsluze
Ruční vysílač
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DôleÏité pokyny

Ruãné vysielaãe nepatria do rúk
deÈom!

Ruãné vysielaãe smú pouÏívaÈ
osoby, ktoré boli pouãené o spôsobe
fungovania diaºkovo ovládan˘ch
bránov˘ch zariadení!
PouÏitie ruãného vysielaãa musí
byÈ len v optickom kontakte s bránou!
Programovanie diaºkového 
ovládania treba previeÈ vÏdy 
v garáÏi v blízkosti pohonu!
Pre uvedenie diaºkového ovládania
do prevádzky pouÏívajte v˘hradne
originálne diely!

• ChráÀte ruãn˘ vysielaã pred 
priamym slneãn˘m Ïiarením!

• ChráÀte ruãné vysielaãe pred
vlhkosÈou a prachom.

Pri nedodrÏaní môÏe byÈ pri
vniknutí vlhkosti obmedzená
funkãnosÈ!

Prípustná teplota okolia:
-20 °C bis +60 °C

Miestne danosti môÏu maÈ vplyv
na dosah diaºkového ovládania!

obrázok  1
ruãn˘ vysielaã HS, HSM a HSE
Oa LED
Ob ovládacie tlaãidlá
Oc uzáver priestoru pre batérie
Od batéria

HS/HSM: 1 x 12 V batéria, 
typ 23A, alkalicko-mangánová
HSE2: 1 x 6 V batéria, 
typ 11A, alkalicko-mangánová

Oe resetovacie tlaãidlo

V¯STRAHA
Nebezpeãenstvo v˘buchu kvôli
nesprávnemu typu batérie
Ak sa nahradí batéria nesprávnym
typom batérie, potom hrozí 
nebezpeãenstvo v˘buchu.
� PouÏívajte iba odporúãan˘ typ

batérie.

obrázok 2/3
Roz‰írenie diaºkového ovládania
ìal‰ími ruãn˘mi vysielaãmi
HS1, HS4, HSM4 alebo HSE2

Upozornenie
Ak nie je k dispozícii osobitn˘ vchod
do garáÏe, musia sa akákoºvek
zmena alebo roz‰írenie programo-
vaní previesÈ vo vnútri garáÏe. 
Pri programovaní a roz‰irovaní
diaºkového ovládania treba dbaÈ 
na to, aby sa v trakãnom priestore
brány nenachádzali Ïiadne osoby
ani predmety.

1. Vysielaã, ktor˘ má nauãiÈ kód
OA a vysielaã, kotr˘ sa má
nauãiÈ kód OB , podrÏaÈ vedºa
seba.

2. Stlaãte poÏadované tlaãidlo na
zdrojovom vysielaãi a pridrÏte
ho. LED na zdrojovom vysielaãi
teraz bliká nepreru‰ovane.

3. Ihneì potom stlaãte tlaãidlo
uãiaceho sa vysielaãa, drÏte
stlaãené. LED na uãiacom sa
vysielaãi bliká najprv 4 sekundy
pomaly a po úspe‰nom procese
uãenia zaãne blikaÈ pomal‰ie.

4. Uvoºnite tlaãidlá zdrojového a
uãiaceho sa vysielaãa.

Preveìte skú‰ku funkãnosti! 
Pri chybnej funkcii je nutné 
zopakovaÈ kroky 1-4.

POZOR!
V priebehu procesu uãenia môÏe
stlaãenie tlaãidla na zdrojovom
vysielaãi uviesÈ bránu do pohybu,
pokiaº sa v jeho blízkosti nach-
ádza rovnako naprogramovan˘
prijímaã!

Upozornenie
Ak sa poãas pomalého blikania
uvoºnilo tlaãidlo uãiaceho sa vysie-
laãa, je proces uãenia preru‰en˘.

EÚ Prehlásenie o zhode

V˘robca:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Adresa:
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Hore uveden˘ v˘robca t˘mto 
prehlasuje, Ïe tento v˘robok

Oznaãenie prvku/Charakteristika
prvku/Typ prístroja/Frekvencia
HS1 HS1-868 HS(M)4 868,3 MHz
HS4 HS4-868 HS(M)4 868,3 MHz
HSM4 HSM4-868 HS(M)4 868,3 MHz
HSM4 HSM4-868-CH HSM4-868-CH 868,3 MHz
HSE2 HSE2-868 HSE2 868,3 MHz

HS4 HS4-40 S850 40,685 MHz
HSM4 HSM4-40 S850  40,685 MHz
HSE2 HSE2-40 S521-H20 40,685 MHz

HS4 HS4-433 S361 433,92 MHz
HSM4 HSM4-433 S361 433,92 MHz
HSE2 HSE2-433 S385 433,92 MHz

Urãen˘ spôsob pouÏitia:
Obsluha pohonov a ich 
príslu‰enstva

Vysielacia frekvencia:
40 MHz, 433 MHz, 868 MHz

VyÏarovan˘ v˘kon:
max. 10 mW (EIRP)

zodpovedá svojou koncepciou a
kon‰trukciou vo vyhotovení, ktoré
bolo nami uvedené na trh, 
príslu‰n˘m základn˘m poÏiadav-
kám následne uveden˘ch smerníc
pri pouÏití v súlade s urãením:

2014/53/EU (RED)
Smernica EÚ Rádiové zariadenia

2011/65/EU (RoHS)
Obmedzenie pouÏívania 
nebezpeãn˘ch látok

PouÏité normy a ‰pecifikácie:
EN 62368-1:2014 + AC:2015
BezpeãnosÈ (ãlánok 3.1(a) 
smernice 2014/53/EÚ)

EN 62479:2010
Zdravie (ãlánok 3.1(a) smernice
2014/53/EÚ)
(Podºa kapitoly 4.2 spæÀa v˘robok
túto normu automaticky, pretoÏe 
je vyÏarovací v˘kon (EIRP), 
testovan˘ podºa ETSI
EN 300220-1, niÏ‰í ako hranica
obmedzenia nízkeho v˘konu 
Pmax s hodnotou 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0
ETSI EN 301489-3 V2.1.1
Elektromagnetická kompatibilita
(ãlánok 3.1(b) smernice
2014/53/EÚ)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1
ETSI EN 300220-2 V3.1.1
Efektívne vyuÏitie rádiového 
spektra (ãlánok 3.2 smernice
2014/53/EÚ)

Pri zmene prístroja, ktorá nebola
nami odsúhlasená, stráca toto
prehlásenie svoju platnosÈ.

Steinhagen, 01.09.2017

prokurista Axel Becker
obchodné vedenie

S L O V E N S K Y

Návod na obsluhu
Ruãn˘ vysielaã
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