Rx Roll
Popis:

Pøijímaè lze pouít k ovládání pøedokenních rolet pomocí vysílaèù øady
BOSys. Je pøizpùsoben k montái na instalaèní krabici.

Funkce pøijímaèe:
UP/DOWN UMOÒUJE ZÁPIS PRVNÍHO VYSÍLAÈE

TLAÈÍTKO PØIJÍMAÈE

FUNKCE

LED

HLAVNÍ NABÍDKA

 stisk horního tlaèítka vysílaèe = roleta se
otevøe do koncové polohy

Uvedení do provozu:

1. sejmìte kryt
2. pøipojte napájecí napìtí
3. pøipravte si zvolený vysílaè

 stisk dolního tlaèítka vysílaèe = roleta se
zavøe do koncové polohy

Zápis vysílaèe do pamìti pøijímaèe:

Princip zápisu:
 opakovaný krátký stisk tlaèítka na pøijímaèi (ménì ne 2s)
= volba èinnosti z hlavní nabídky nebo funkce

NEXT Tx

UMOÒUJE ZÁPIS DALÍCH VYSÍLAÈÙ
ovládání je shodné s funkcí UP/DOWN

 dlouhý stisk tlaèítka na pøijímaèi (více ne 2s) = potvrzení
èinnosti z hlavní nabídky nebo funkce

POSITION UMOÒUJE OTEVØENÍ DO PØEDEM
NASTAVENÉ POLOHY

 k jakémukoliv následujícímu stisku musí dojít do 15 s.
 po uplynutí 15 s se pøijímaè vrátí do výchozího stavu
» opakujte postup zápisu

 stisk horního tlaèítka vysílaèe = roleta se
otevøe do pøedem nastavené polohy

Nastavení výchozí polohy rolet:

1. opakovaným krátkým stiskem tlaèítka pøijímaèe zvolte
zápis a zavírá
2. podrte tlaèítko tak dlouho, dokud se roleta nezavøe

 stisk dolního tlaèítka vysílaèe = roleta se zavøe
do koncové polohy

Postup zápisu pro funkci UP/DOWN:

1. opakovaným krátkým stiskem tlaèítka pøijímaèe zvolte zápis
2. do 15 s potvrïte dlouhým stiskem tlaèítka pøijímaèe
3. opakovaným krátkým stiskem tlaèítka pøijímaèe zvolte funkci
UP/DOWN ta je urèena kombinací tøí vrchních LED!
(viz. potisk na pøijímaèi)
4. do 15 s potvrïte dlouhým stiskem tlaèítka pøijímaèe
5. 2x stisknìte (déle ne 1s) horní tlaèítko (tlaèítka)
zvoleného vysílaèe
6. souèasné bliknutí LED zavírá a otevírá potvrdí správnost
zápisu a následuje otevírání rolety  signalizováno LED
otevírá
7. po dobìhu rolety do koncové polohy stisknìte tlaèítko
pøijímaèe

CENTRAL UMOÒUJE CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ NÌKOLIKA
ROLET Z JEDNOHO VYSÍLAÈE V PØÍPADÌ,
E FUNKCE UP/DOWN JE JI ZAPSANÁ
(èas otevírání zùstává stejný jako u funkce UP/DOWN)

 stisk horního tlaèítka vysílaèe = rolety se
otevírají (bez monosti zastavení)
 stisk dolního tlaèítka vysílaèe = rolety se
zavírají (bez monosti zastavení)

Postup zápisu pro funkci POSITION:

433,92 MHz

1.-6. viz pøedchozí odstavec
7. po dosaení poadované polohy rolety stisknìte tlaèítko
pøijímaèe

Pøehled vysílaèù k ovládání
pøijímaèe (aktuální seznam na www.enika.cz)

Postup zápisu pro funkci NEXT Tx, CENTRAL:
1.-5. viz pøedchozí odstavec
6. souèasné bliknutí LED otevírá a zavírá potvrdí správnost
zápisu

Tx Key

Vymazání vysílaèe:

Tx Pocket4
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Technická data:

N

E0201(nd_rx_roll)_A4

A1

OTEVÍRÁ

a) vech vysílaèù
1. opakovaným stiskem tlaèítka pøijímaèe zvolte mazání ve
a tlaèítko podrte déle ne 10s
2. souèasné bliknutí LED zavírá a otevírá potvrdí vymazání
vech vysílaèù
b) jednoho vysílaèe
1. opakovaným stiskem tlaèítka pøijímaèe zvolte mazání kód
2. do 15 s potvrïte dlouhým stiskem tlaèítka pøijímaèe
3. 2x stisknìte (déle ne 1 s) pøísluné tlaèítko (tlaèítka)
zvoleného vysílaèe, které chcete vymazat
4. souèasné bliknutí LED zavírá a otevírá potvrdí vymazání
pøísluného vysílaèe (ostatní zùstanou v pamìti)

Tx Pocket1

Signalizace LED:

napájení:
provozní kmitoèet:
jitìní kontaktu relé:
stupeò krytí:
provozní teplota:
poèet kódù/kombinací:
max. poèet kódù v pamìti:
pøipojovací svorky:

Rx Roll
230 V/50 Hz
433,92 MHz
F4/1500 A 250 V
IP20
10 ÷ +55 °C
224
20
max. 1,5 mm2

Zaøízení splòuje požadavky GL - 30/R/2000

BATERIE vymìòte baterii vysílaèe z kterého se vysílalo naposled
PØÍJEM

pøíjem signálu z vysílaèe, pøípadnì ruení

UPOZORNÌNÍ!
 Tento pøijímaè umoòuje pouze dvoutlaèítkové ovládání
 Pøipojení (odpojení) pøijímaèe k elektrické síti mohou provádìt
alespoò pracovníci znalí podle §5 vyhláky 50/1978 Sb.
 V pøípadì poruchy zalete k výrobci Enika s.r.o., Nádraní 609,
509 01 Nová Paka.

