
Návod na montáž 3-okruhového dialkového ovládania,
typ FE-SNP (prijímač), FS (ovládač)

Úvod:
Dialkové ovládanie firmy ELEKTRA slúži na ovládanie svietidiel alebo prístrojov ovládajúcich svietidlá.  
Prednosťou tohto systému je, že medzi vypínačom a ovládačom svietidla nemusí byť položené elektrické 
vedenie. Prenos signálov je rádiový na európskej harmonizovanej frekvencii 868,3 MHz. Na tejto frekvencii je 
možné vysielať maximálne po dobu 1% = 36 s za hodinu. Tým je riziko rušenia sa s ostatnými prístrojmi 
minimálne.
Systém je vhodný najmä na dodatočnú montáž, alebo tam, kde nie je možné vopred určiť presné umiestnenie 
vypínača osvetlenia. Vďaka napájaniu batériou môže byť vysielač umiestnený aj v priestoroch, kde z bezpeč-
nostných dôvodov nie je možné inštalovať prístroje napojené na elektrickú sieť (napr. miestnosti s vaňou alebo 
sprchovacím kútom). Avšak prijímač musí byť pri dodržaní montážnych pokynov umiestnený mimo ohroze-
ných priestorov.
Vysielač je možné vďaka jeho flexibilite namontovať napr. aj na invalidný vozík.

Normy:
Tieto produkty zodpovedajú predpisom EU a v podstatných bodoch zodpovedajú požiadavkám právnej 
normy R&TTE 1999/5/EC

Dosah:
Ostatné prístroje s dialkovým ovládaním, ako televízory, videá, audiosúpravy, nie sú týmto dialkovým ovláda-
ním nijako rušené.
ELEKRA vysielač nemusí byť opticky namierený na príjímač. Vysielací dosah v dome je do 30 m a na voľnom 
priestranstve do 100 m. Tieto údaje sú však závislé od okolia (použité stavebné materiály a pod.)

Technické údaje:
3-okruhový vysielač - napájanie batériou typ 3VDC CR2032
3-okruhový prijímač - napájanie zo siete 230V AC, 50 Hz, ochranná trieda II
     3x zapínaný relé výstup 230V 50 Hz, zaťaženie: celkové max. 2,5A, na 1 výstup max. 2,5A

Odporúčania pri inštalácii:
- prijímač by mal byť nainštalovaný na prístupnom mieste
- v blízkom okolí prijímača sa nesmú nachádzať kovové predmety
- neinštalujte prijímač na podlahu
- vyhnite sa inštalácii prijímača a/alebo vysielača na rozsiahly kovový povrch
- vysielač inštalujte podľa možnosti blízko prijímača
- kovové alebo vlhké steny znižujú dosah dialkového ovládania
- zabráňte dopadu priameho slnečného žiarenia na prijímač a/alebo vysielač
- vyhnite sa inštalácii v prostredí s teplotou trvale vyššou ako 25°C
- nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami a nástrojmi

Uvedenie do prevádzky:
- odstráňte z vysielača kúsok papiera medzi batériou a kontaktom, ktorý má zabrániť poškodeniu batérie pri 
transporte
- zapojte pomocou ELEKRA minikonektorov osvetlenie firmy ELEKTRA na prijímač (poznámka: každé z 3 
tlačítok na vysielači ovláda 1 výstup na prijímači, poradie ovládania jednotlivých okruhov je neskôr možné 
zmeniť prepojením káblov)
- zapojte 2-pólovú zástrčku prijímača do siete, predtým sa uistite, že sieť je pod napätím
- vysielač nainštalujte na želané miesto až po naprogramovaní (pozri ďalej), napr. pomocou obojstrannej 
lepiacej pásky; zohľadnite pri tom, že po cca 3-5 rokoch v ňom bude potrebné vymeniť batériu
- každý vysielač (max. 32 ks), ktorým mienite ovládať prijímač, musí byť u neho "prihlásený" (naprogramovaný)

Programovanie prijímača:
Dbajte na to, aby proces programovania nebol rušený inými rádiovými prístrojmi (napr. rádiový teplomer a 
pod.). Programovanie sa uskutočňuje pomocou v korpuse prijímača zapusteného, podsvieteného tlačítka 
(programovacie tlačítko).

- prihlásenie vysielača:
   - krátko stlačte programovacie tlačítko (začne blikať) a potom stlačte asi na 1s tlačítko na vysielači (programo-
vacie tlačítko zasvieti na cca 4s). Vysielač je teraz prihlásený v prijímači a jeho tlačítka 1,2,3 ovládajú príslušný 
okruh prijímača (programovacie tlačítko bliká)
   - teraz môžete stlačiť tlačítko ďalšieho vysielača a opakovať postup, až kým nie sú prihlásené všetky želané 
vysielače
   - programovanie ukončíte opätovným stlačením programovacieho tlačítka (to zhasne)

Poznámka: výpadok/prerušenie dodávky prúdu počas programovania nezmaže už prihlásené vysielače

- zrušenie prihláseného vysielača:
   - stlačte programovacie tlačítko na viac ako 1,6s (krátko blikne) a potom stlačte tlačítko vysielača, ktorého 
prihlásenie si želáte zmazať (programovacie tlačítko zasvieti na cca 4s). Vysielač už teraz neovláda tento 
prijímač, proces ukončíte krátkym stlačením programovacieho tlačítka.

Odskúšanie funkčnosti dialkového ovládania:
Po krátkom stlačení napr. tlačítka 1 by mal byť zapnutý príslušný okruh a naň pripojené prístroje by mali byť 
aktivované. Rovnako by mali reagovať aj ostatné okruhy po stlačení príslušných tlačítok vysielača. Prichádzajú-
ci signál je na prijímači signalizovaný blikaním programovacieho tlačítka.
Stlačením tlačítka 1 na viac ako 2s sa vypnú všetky okruhy - Reset.
Tip: predtým, než upevníte vysielač na želané miesto, odskúšajte, či z tejto pozície správne funguje.

Výmena batérie:
Typ batérie: CR 2032-3V
Pri vkladaní batérie dbajte na dodržanie správneho umiestnenia pólov batérie ako je uvedené na obrázku

Ostatné:
Tento návod si dôkladne preštudujte a odložte. Neotvárajte korpus prijímača ani pripojených prístrojov. 
V prípade poruchy sa najprv uistite, že v sieti je napätie a všetky prístroje sú správne zapojené. V prípade 
potreby vymeňte batériu. Pri inštalácii sa vyhnite skratom, ktoré môžu prijímač znefunkčniť.
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Výrobca:  ELEKTRA GmbH, Werkstrasse 7, D-32130 Enger, Nemecko
Dovozca: Interiér Štúdio sro, Elektrárenská 1, SK-83104 Bratislava, Slovensko


