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Bezpečnosť

Gratulujeme Vám k vynikajúcemu výberu.
Táto príručka Vám bude pomáhať počas inštalácie Vášho prijímača. Na
jej stránkach nájdete vysvetlenie týkajúce sa funkcií prijímača a bezpečnostné
pravidlá, ktoré Vám budú garantovať bezporuchovú prevádzku a maximálnu bezpečnosť.
Prosím prečítajte si pozorne a kompletne celú príručku pred montážou, aby ste predišli 
zničeniu Vášho zariadenia alebo Vášmu zraneniu, prípadne zraneniu inej osoby. Pred 
prvým použitím tohto zariadenia, si treba prečítať bezpečnostné inštrukcie.
Bezpečnostné normy nech sú k dispozícii všetkým užívateľom zariadenia. Nepreberáme 
zodpovednosť za následky, spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržiavaním 
zoznamu bezpečnostných opatrení.
V prípade zlyhania okamžite vypnite zariadenie.
V prípade opráv, sa uistite, že je zariadenie odpojené od elektrického napätia.
Nepokúšajte sa demontovať prijímač, ak nie ste autorizovaný technik.
Nevystavujte zariadenie priamemu tepelnému žiareniu (ohňu), ani neponárajte zariadenie
do vody, ani inej tekutiny.
Používajte správne napájacie káble.

Bezpečnostné pravidlá

Počas inštalácie dôsledne dodržujte nasledujúce bezpečnostné pravidlá:

Vybavenie

Na inštaláciu budete potrebovať nasledujúce náradie: klúče, skrutkovač, meter
(vodováhu), pílku, vŕtačku a zvárací prístroj.
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TÁTO PRÍRUČKA JE URČENÁ VÝLUČNE PRE MONTÉROV.
Montáž musí byt prevedená profesionálne, kvalifikovaným personálom, v súlade s 
platnou legislatívou.

MODELY A  ICH ŠPECIFIKÁCIE

900RXI-41
900RXI-42

900RXI-41R
900RXI-42R

900RXM-41
900RXM-42

900RXM-41R
900RXM-42R

900RXM230-42

1 alebo 2-kanálový externý prijímač so zástrčkou a 
samoprogramovaním kódov. Je vybavený výstupmi relé cez 
dva nepolarizované kontakty N.O/ N.C. Stála pamäť s 
kapacitou až do 400 rôznych vysielaných príkazov.

1 alebo 2-kanálový externý prijímač (rolling code) so zástrčkou 
a samoprogramovaním kódov. Je vybavený výstupmi relé cez 
dva nepolarizované kontakty N.O/ N.C. Stála pamäť s 
kapacitou až do 200 rôznych vysielaných príkazov

1 alebo 2-kanálový externý prijímač so svorkovnicou a 
samoprogramovaním kódov. Je vybavený výstupmi relé cez 
dva nepolarizované kontakty N.O/ N.C. Stála pamäť s 
kapacitou až do 400 rôznych vysielaných príkazov

1 alebo 2-kanálový externý prijímač (rolling code) so 
svorkovnicou a samoprogramovaním kódov. Je vybavený 
výstupmi relé cez dva nepolarizované kontakty N.O/ N.C. 
Stála pamäť s kapacitou až do 200 rôznych vysielaných 
príkazov

1 alebo 2-kanálový externý prijímač so svorkovnicou (230V) a 
samoprogramovaním kódov. Je vybavený výstupmi relé cez 
dva nepolarizované kontakty N.O. Stála pamäť s kapacitou až 
do 400 rôznych vysielaných príkazov

TECHNICKÉ ÚDAJE
900RXI-41
900RXI-42
900RXM-41 900RXM230-42
900RXM-42

FREKVENCIA PRÍJMU 433.920Mhz 433.920Mhz

NAPÁJANIE 12/24 VAC/VDC 230 VAC/VDC

24VDC KĽUDOVÝ ODBER 12MA 16MA

CITLIVOSŤ -109 Dbm -108 Dbm

MAX.VOLTÁŽ NA RELÉ KONTAKTOCH 1A 8A

MAX. NAPATIE NA RELÉ KONTAKTOCH 24VAC 230VAC
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PRACOVNÁ TEPLOTA -20°/+70° -20°/+70°
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SCHÉMY

900RXI-41 900RXI-42

1-2 12/24 VAC/VDC napájacie napätie
3.4 OUT 1 relé-výstup 1
5-6 OUT 2 relé-výstup 2 (len na RXM-42 alebo RXI-42)
7-8 ANTENA vstupná anténa
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ŠTANDARTNÉ OPERÁCIE

ÚVODNÉ OPERÁCIE

RESET

ŠTANDARTNÝ POSTUP 
PRI 
SAMOPROGRAMOVANÍ 
KÓDOV

Po napojení do siete vykoná prijímač vnútorný test a LED-ky 
LR1a LR2 zablikajú dvakrát pomaly a dvakrát rýchlo, čím 
signalizujú, že zariadenie je pripravené na prevádzku.

Ak pri zapojenom zariadení podržíte stlačené tlačítko P na 10 
sekúnd, vymaže sa pamäť integrovanej jednotky. Po uplynutí 
10 sekúnd svietia LED-ky za sebou po jednej minúte  a 
signalizujú tým, že počas tejto doby sa vymazáva pamäť. 
POZOR ! Keďže pri prijímačoch RXM-41(R) a RXI-41 ® nie je 
LED  LR2  (ktorá pomáha indikovať kedy sa vstúpilo do 
resetovacej fázy) špeciálna pozornosť musí byť venovaná 
uplynutiu 10 sek intervalu na resetovanie karty.

Stlačením tlačítka P zvolíte výstup, ktorý chcete programovať. 
Inak je automaticky  zvolený výstup 1 (OUT 1). V tom okamihu 
LED LR (zvolená) vydá sériu pomalých bliknutí na 10 sek., 
ktoré indikujú vstup do fázy samoprogramovania.
V tomto časovom intervale, ak stlačíte vysielač, aktivuje sa 
samoprogramovanie kódu na  kanále,  na ktorom sa vysiela. 
Ak sa kód správne uloží, led LR1a  LR2 zostanú svietiť ešte 2 
sek. Po prvom uložení do pamäte LED bliká ďalších 6 sekúnd, 
čím signalizuje pripravenosť na zadanie ďalšieho kódu. Po 
zadaní  kódu bliká ďalších 6 sekúnd., ak sa nezadá ďalší kód, 
opustí programovaciu fázu. Ak sa počas tejto fázy zadá kód, 
ktorý už bol uložený, LED rýchlo zabliká. Počas 
programovacej fázy možno zadať až okolo 400 kódov aj z 
rôznych kanálov ( napr. prvý užívateľ zadá do pamäte kanál 1 
cez diaľkový vysielač, druhý užívateľ zadá kanál 2, 3 alebo 4 
cez svoj diaľkový vysielač na tom istom výstupe OUT  1 toho 
istého prijímača.
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Vymazanie kódu

Programovanie 
výstupu

K stlačeniu P pripojte stlačenie tlačítka S. LED LR1 LR2 
signalizujú sériou rýchlych dvojitých bliknutí počas 10 sekúnd 
vymazávanie.
V tomto časovom intervale, ak stlačíte vysielač, kód sa 
vymaže z pamäte.
Ak je vymazanie úspešné, led LR1 a LR2 ostanú svietit na 2 
sek. Na rozdiel od fázy zadávania kódu, prijímač opustí fázu 
vymazávania hneď, akonáhle je kód vymazaný.
Na vymazanie iného (ďalšieho) kódu musí byť celá procedúra 
opakovaná od začiatku.
POZOR !  Proces vymazania vymaže kód dotyčného vysielača 
z pamäte prijímača, ako aj všetky jeho kanály (ak sú uložené v 
pamäti).
Napríklad, ak vykonáme vymazávanie skz kanál 1 určitého 
vysielača, automaticky budú vymazané aj jeho kanály 2, 3 a 4.

Stlačenie tlačítka S umožní užívatelovi výber výstupu (Out1, 
Out2), ktorý bude programovaný a zobrazí ho prostredníctvom 
indikačných led diód LR1, LR2. Po každom stlačení tlačítka S 
je vybratý iný výstup, zobrazený prebliknutím z LR1 na
LR2, v postupnosti LR1 – LR2 – žiadna – LR1 - ...
Po výbere výstupu na programovanie, programovcie tlačítko P 
zvolí zaradenie výstupu ako monostabilného (jedno bliknutie 
led LR), bistabilného (dve bliknutia led LR), časovaného (tri 
bliknutia led LR), a ON-OFF (štyri bliknutia led LR).
Stláčaním tlačítka P meníte počet bliknutí daného výstupu a 
tým ho programujete.
Preto výstupy môžu byť jeden od druhého odlišne 
naprogramované.
Napríklad Out1 je nastavený oko impulzný typ, Out2 ako 
krokový (step).
POZOR ! Ak nie je vybratý žiaden výstup prostredníctvom 
tlačítka S, tak stlačením tlačítka 
P bude automaticky programovaný výstup 1 (Out1).

Pred montážou najprv pozorne prečítajte manuál. Pri nedodržaní
horeuvedených doporučení, neprimeranom zaobchádzaní alebo
nesprávnom pripojení bude ohrozená bezpečnosť a správny beh
zariadenia a následne celého systému.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poruchy a škody, ktoré vzniknú
následkom nedodržania uvedených pokynov.
Firma si vyhradzuje právo na zmeny z titulu vylepšenia produktov.
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SAMOPROGRAMOVANIE KÓDU CEZ ĎIAĽKOVÝ VYSIELAČ 
LEN PRE RXI-41, RXI-42, RXM-41, RXM-42,RXM230-42

Proces samoprogramovania kódov cez diaľkový vysielač je možný po nasledujúcej 
postupnosti príkazov. Táto postupnosť príkazov umožňuje uložiť do pamäte nové ďiaľkové 
riadenie, ak už je jedno v pamäti uložené
.
Fáza 1 Diaľkové riadenie, ktoré je už uložené v pamäti, držte nepretržite stlačené 

aspoň 15 sekúnd.
Fáza 2 Raz stlačte diaľkové riadenie, ktoré chcete uložiť do pamäte ( najneskôr do 

10 sekúnd).

Ak postupnost bola vykonaná správne, fáza ukladania do pamäte je ukončená.
Prijímač automaticky opustí samoprogramovanie cez diaľkové riadenie ak:
- uplynul maximálny časový interval 10 sekúnd (počas fázy 2)a nebol zadaný žiaden 
príkaz,
- ak kód nového diaľkového vysielača už bol uložený v pamäti.

Ak chcete uložit do pamäte viac diaľkových vysielačov, nastavovaciu postupnosť musíte 
zakaždým zopakovať.

Mikrokontrolór je schopný spoznať kódy vysielačov už uložených v pamäti aj ich 
nastavenie výstupu (monostabilný, bistabilný, časovaný, ON-OFF) a môže priradiť 
uloženie nového kódu vysielača na tom istom výstupe s tými istými nastaveniami.
Napríklad na diaľkovom vysielači A kanál 2° je uložený do pamäte na výstupe 2 ako 
krokový (step); na novom diaľkovom vysielači  kanál 1°, 2°, 3°, alebo 4° môže byt uložený 
do pamäte cez vysielač na ten istý výstup ako u diaľkového vysielača  A (výstup 2) s tým 
istým nastavením (krokovanie).
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NASTAVENIE ŠTANDARTNÝCH OPERÁCIÍ

BISTABILNÝ 
VÝSTUP

ČASOVANÝ 
VÝSTUP

ON-OFF VÝSTUP

JAMPER VÝBERU

ANTÉNA

Ak je výstup nastavený ako bistabilný, na každý príkaz 
diaľkového riadenia výstup zmení stav.
Výstup nemá žiaden magnetický preddavok/ zásobník a preto 
je aktivované relé v prípade poruchy napájania deaktivované.

Interval časovaca je pevne nastavený na 30 sekúnd; tento 
interval ale môže byť
zväčšený až na 180 sekúnd (spájkovaním kontaktu A)

Pri programovaní výstupu na ON-OFF musia byť súčasne 
1.,2.,3. a 4. kanál vysielača naprogramované na zvolený 
výstup.
V takom prípade kanály 1° alebo 3° diaľkového riadenia budú 
vždy nastavené na ON (zapnuté) a kanály 2° alebo 4° budú 
vždy nastavené na OFF (vypnuté).

Výber medzi napätím 12Vdc/Vac.

Na zdokonalenie príjmu riadenia a jeho kapacity by bolo 
vhodné nainštalovať vhodnú anténu.
Aby ste plne využili možnosti antény mali by byte ju pevne 
umiestnit na najvyššom možnom mieste s vhodnou kovovou 
konštrukciou/ podporou. Kábel s impedanciou 50 ohm (napr. 
RG58) môže byt použitý na prepojenie antény a prijímača. 
Dĺžka kábla by  nemala prekročiť 10 metrov.

ÚDRŽBA / LIKVIDÁCIA ODPADU

V prípade akejkoľvek abnormality vo funkcii, pri údržbe, opravách alebo úpravách obráťte 
sa na kvalifikovaný personál.

Pri odstraňovaní zvyšného odpadu treba dbať na platné zákony.
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