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R5111/R5113/R5115/R5117 2-kanálový přijímač - návod k použití 
I. Bezpečnostní upozornění 

1．Z bezpečnostních důvodů si před prvním uvedením zařízení do provozu přečtěte tento návod; před jeho zapojením se ujistěte, že je odpojená napájení.  

2.  Před uvedením do provozu vymažte paměť (červená: vymazání všech dálkových ovladačů uložených v paměti přijímače） 

3．Nenačítejte dálkové ovládače, pokud je motor v provozu, aby nedošlo k chybné funkci. 

4．Přijímaný signál může být rušený jinými komunikačními zařízeními (např. bezdrátovým systémem, se stejným frekvenčním rozsahem) 

Je zakázáno ovládat nebezpečná zařízení nebo systémy (například jeřáby). 

6. Zařízení se používá pouze pro ruční dálkové ovládání a bezdrátová ovládací zařízení a systémy, které nesmí ohrožovat život nebo majetek v případě 

selhání anebo musejí být taková rizika vhodně odstraněna.  

7. Zařízení může být nainstalováno pouze v interiérech na suchém místě anebo zabudováno do jiného elektrického spotřebiče. 

8. Pokud je propojovací vodič příliš dlouhý, nemusí přijímač fungovat  

spolehlivě.  

II. Technické parametry 

1. Elektrické napětí: 12 – 24 V AC/DC  

2. Provozní teploty: od -20 ℃  do +60 ℃ 

3. Provozní frekvence: 433.92 MHz 

4. Kapacita paměti pro uložené vysílače: s plovoucím kódem 30-300 ks.,  

s pevným kódem 60-600 ks. 

5. Zatížení kontaktů relé: 1 A, 30 V DC 

 

I I I .  Pokyny pro zapojení  

 

IV. Nastavení a provozní režim  

4.1 Načtení ovladače: Stiskněte krátce na přijímači tlačítko pro načtení, LED se rozsvítí červeně. Stiskněte dvakrát tlačítko na ovladači, LED dioda začne několik sekund blikat 

a pak zhasne. Načtení bylo úspěšně dokončeno.  

4.2 Po na-programovaní se automaticky uloží 1 i 2 kanál (1 i 2 kanál je automaticky přidělen tlačítkům 1 a 2, nebo 3 a 4 na vysílači)  

4.3 Vymazání ovladače: Stiskněte dlouze na přijímači tlačítko pro načtení, signalizační LED se rozsvítí červeně na dobu 8 sekund a potom zhasne, uvolněte tlačítko pro načtení, 

LED dioda bude svítit červeně 2 sekundy a pak zhasne; vymazání ovladače z paměti je dokončeno. 

4.4 Funkce samo-učení: Použijte vysílač, který je už načtený - starý vysílač, stiskněte současně tlačítko 1 a tlačítko 2 a pak stiskněte tlačítko 2, aby se přijímač přepnul do 

načítacího režimu. Tímto způsobem můžete načíst nový vysílač, viz 4.1, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko pro načtení S1, umístěné na přijímači. 

4.5 Ovládání na dálku: dálkový ovladač bude moct po dokončení načtení ovládat přijímač po stisknutí ovládacího tlačítka. 

 

 

 

KROK1: 

Použijte ovladač, který 

je již v paměti (STARÝ) 

a stiskněte tlačítko 1 a 

2 najednou 

KROK 2: 

Následně stiskněte tlačítko 

2, aby se LED přepnula na 

červenou. Nyní můžete 

přidat nový ovladač. 

KROK 3: 

Stiskněte stejné tlačítko na 

novém vysílači dvakrát. Učící 

proces je hotový. Při tomto 

postupu může být nový 

naučený bez stisknutí tlačítka 

na řídící jednotce. 
STARÝ STARÝ NOVÝ 


