
 
 Dálkové ovládání  FAAC 868 SLH 

  

 
přijímač      ovladač 

RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER DL2 , DL4 868 SLH       T2 , T4  868 SLH 
karta RP s externí anténou 
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Naprogramování:   ovladač <-> přijímač 

Přijímač RP, DECODER nebo MINIDECODER obr.1 připojte k řídící jednotce nebo k zařízení 
,které zapojíte do ele.energie. Na ovladači stiskněte současně  tlačítka P1 a P2  obr.2 (Tx 
řídící vysílač  MASTER) - dioda na ovladači bliká ( cca 10 s). Stiskněte a držte stlačené 
tlačítko  P na přijímači. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko P ( 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 ) na 
ovladači - dioda na přijímací dlouze blikne,  problikne a tím je proces ukončen.První impuls je 
bez odezvy a teprve při druhé reaguje přijímač-kontrola pomocí diody na přijímači. Prověřte 
správnou funkčnost systému. 

 

Duplikace ovladačů: ovladač <-> ovladač 
Stiskněte současně P1 a P2  ovladače (Tx řídící, MASTER)- dioda bliká a přibližte oba 
ovladače k sobě obr.3. Stiskněte a držte stlačené tlačítko  P  (naprogramované s 
přijímačem) na ovladači, který je naprogramován.  Stiskněte držte stlačené tlačítko  P 
ovladače, který má být naprogramován. Učený ovladač problikne a zhasne. Uvolněte  tlačítka 
. Prověřte správnou funkčnost systému. 
 

Přeprogramování ovladače Tx z řídícího na řízený    MASTER => SLAVE  

!!!NELZE VRÁTIT ZPĚT - NEVRATNÝ PROCES !!! 
Jedenkrát současně stiskněte tlačítka P1 a P2, opět stiskněte současně tlačítka P1 a P2 Tx 
ovladače-MASTRU, dioda zrychlí blikání (cca. po jedné vteřině). Stiskněte tlačítka  ve sledu 
P1-P2-P1 , LED dioda dvakrát blikne a tím potvrdí úspěšné dokončení celé operace. 
 
RESET ovladače – vymazání nahraného kódu 
Stiskněte současně tlačítka P1 a P2 , opět stiskněte současně tlačítka P1 a  P2  , dioda zrychlí 
blikání (cca. po jedné vteřině).  Stiskněte tlačítko P1 a potom P2  opět stiskněte současně 
tlačítka P1 a  P2. LED dioda dvakrát zabliká a tím potvrdí úspěšné dokončení celé operace. 
 
RESET přijímače– vymazání nahraného kódu 
Stiskněte a držte tlačítko P na kartě přijímače  – dioda bliká, asi po 10 vteřinách zrychlí 
blikání a potom zůstane svítit . Po zhasnutí diody je proces ukončen. 


