
NAVOD PRE VYSIELACOV CLO-F, CLO-R, CLO-M 

 CLO-F ›› Nakódovanie 

IM.1 Starý vysielač        →       Novy CLO-F 
         

 
         Pevny kod                     Modry led 

A. Na CLO-F stlačiť a podržať tlačidla 1 a 2 

(1 a 3 ak   vysielač je štvor kanálový) 

dokedy led svetlo sa nepremení od 

blikajúceho do pevného. Pustiť tlačidla. 

Vysielač začína blikať a čaka na novy kod. 

 

B. Priblížiť vysielače ako v IM.1, jeden za 

druhým. Na starom vysielací stlačiť a 

podržať tlačidlo od ktorého chcete 

skopírovať kód. Led svetlo začne blikať 

rýchlejšie - to znamená že CLO-F prijal 

kód. 

 

C. Stlačiť na CLO-F tlačidlo ktoré chcete 

aby si zapamätal kód. Led sa zasvieti na 

pevne svetlo na 3 sekundy – to znamená 

že kód bol skopírovaný a že vysielač je 

pripravený na použitie. 

 

 

 

 

CLO-R , CLO-M ›› Nakódovanie 
IM.2  Stary vysielač        →       Novy CLO-R 

 

 
 Plávajúci kód (rolling)      Červený led     

A. Isti proces ako v časti A pre CLO-F 

 

B. Priblížiť vysielače ako v IM 2., jeden 

oproti k ďalšiemu. Na starom vysielači 

stlačiť a podržať tlačidlo od ktorého 

chcete skopírovať kód. Led svetlo začne 

blikať rýchlejšie - to znamena že CLO-R 

prijal kód. 

 

C.  Stlačiť na CLO-R tlačidlo ktoré chcete 

aby si zapamätal kod. Led sa zasvieti na 

pevne svetlo na 3 sekundy – to znamena 

že kód bol skopírovaný.  

 

POZOR: ak používate CLO-M treba držať 

vysielače aspoň 2 cm od seba: 

 

IM 3.  Starý vysielač        →       Novy CLO-M 

     Multifunkčný                        Zelený led 

 



D. Ak bol skopírovaný plávajúci kód 
(rolling code), CLO-R vysielač musí byt 
pripojený s prijímacom ako vysvetlene od 
výrobca prijímača. 

Doležíte: CLO-M používajú technológiu 
I.D.A. ktorá uľahčuje pripojenie 
s prijímacom a dovolí odložiť inštrukcie 
od originálneho výrobca. Pre väčšinu 
rolling kódov stačí stlačiť a držať tlačidlo, 
na ktorom bol kód skopírovaný, dokedy 
zelený led nezačne blikať . Keď led 
prestane blikať (okolo 10 sekúnd), CLO-M 
a prijímač sú pripojený. 

Nakódovanie FAAC a BFT: 
Čo sa týka nakódovania signálu od 

vysielačov zo značky FAAC /GENIUS, treba 

mat originálneho ovládača a je potrebne 

aby bol Master ovládač: keď sa stlačí 

tlačidlo ovládača, led svetlo musí blikať 2 

krát a až potom stáť sa pevným.  

 

Inštalácia: 

A. Isti proces ako v CLO-F a priblížiť 

vysielače ako pre CLO-R / CLO-M 

B. Stlačiť a držať tlačidlo vysielača 

BFT/FAAC dokedy led na CLO sa nestane 

pevnym a zacne potom blikat 2 krat 

kazdych 2 sekund. 

C. Držať stlačene tlačidla 1 a 2 na starom 

vysielači na 3 sekundy cca. Led na CLO 

zacne blikat rychlejsie. 

D. Pustiť tlačidla 1 a 2, stlačiť tlačidlo na 

CLO na ktorom chcete aby bol kod 

skopirovany dokedy led sa nevypne. CLO 

ovladac je pripraveny na pouzitie. 

 

 

 
 



Technické údaje:                                                 

Dosah: 300 m 

Baterka: lítiová 3V (CR2032) 

Trvanlivosť: cca 2 roky 

Maximálna absorpcia: 10 mA 

Stupeň protekcie: IP40 

Veľkosti: 35x6x9 mm 
 

  
 

 

 

iMove srl deklaruje ze vysielace, ktore boli v tomto  

dokumente opisane, boli testovane a splnia vsetky 

podmienky rozhodnute od kompetentnej autority. 

1995/5/CE (R&TTE Directive) 

CE/108/2004 (EMC Directive) 

CE/95/2006 (LVD Directive) 

Vymenit baterky len s 
litiovimy baterkamy 
CR2032. 

Pre viac informacie: 

www.imoveidea.com 

 


