
Bedienungsanleitung
1-Kanal-Rolling-Code-Empfänger 
Operating Instructions
Single-Channel Rolling-Code Receiver
Notice d'utilisation
Récepteur monocanal avec Rolling-Code
Bedieningshandleiding
1-kanaal-ontvanger met Rolling-Code 
Istruzioni per l'uso
Ricevitore monocanale Rolling-Code
Instrucciones de servicio
Receptor de Rolling-Code de 1 canal
Bruksanvisning
1-kanals Rolling-Code-mottagare
Instrukcja obs∆ugi 
1-kana∆owy modyfikowany odbiornik kodowy
Kezelési utasítás
1 csatornás ugrókódos adó
Návod k obsluze
Jednokanálov˘ pfiijímaã „Rolling-Code“
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 
Ó‰ÌÓÍ‡Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÂÏÌËÍ‡ Ò ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÌfl˛˘ËÏÒfl ÍÓ‰ÓÏ
Betjeningsanvisning
1-kanals Rolling-Code-mottaker
!δηγίες (ρήσης
∆έκτης 1 καναλι+ύ µε κυλι/µεν+ κωδικ/
Käyttöohje
Yksikanavainen vaihtuvakoodinen vastaanotin
Betjeningsvejledning
1-kanal-rolling-code-modtager
Instruções de funcionamento
Receptor "Rolling-Code" de 1 canal
Navodila za uporabo
1-kanalni sprejemnik z "rolling" kodo 



2

EN 50081
EN 50082
I-ETS 300220

1

Deutsch ................................................... 4
English ..................................................... 6
Français .................................................. 8
Nederlands............................................ 10
Italiano................................................... 12
Español.................................................. 14
Svenska ................................................. 16
Polski ..................................................... 18
Magyar................................................... 20
Česky ..................................................... 22
Russkij................................................. 24
Norsk ..................................................... 26

Ελληνiκά................................................ 28
Suomi..................................................... 30
Dansk..................................................... 32
Português.............................................. 34
Slovensko.............................................. 36

.......................................... 38

05.2003  V1.0 / 439 089  WM



3

Urheberrechtlich geschützt. 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit unserer Genehmigung. 
Änderungen vorbehalten.

Copyright. 
No reproduction even in part is allowed
without our permission. 
All details subject to change.

Droits d'auteur réservés. 
Reproduction même partielle uniquement
avec notre autorisation. 
Changements de construction réservés.

Door de auteurswet beschermd. 
Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder
onze toestemming niet toegestaan. 
Constructiewijzigingen voorbehouden.

Diritti d'autore riservati.
Riproduzione, anche solo parziale, previa
nostra approvazione. La Ditta si riserva di
apportare modifiche al prodotto.

Copyright. Prohibida toda reproducción 
integra o parcial sin autorización previa. 
Reservado el derecho a modificaciones.
Upphovsrätten skyddad. 
Eftertryck, även delvis, endast med vårt
medgivande. Med förbehåll för ändringar.

Wszelkie prawa zastrze†one.
Powielanie, równie† cz™∂ciowe, wy∆åcznie
po uzyskaniu naszej zgody. Zastrzegamy
sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.

Szerzó́i jogi védelem alatt. 
Részleges utánnyomás is csak kizárólagos
engedélyünkkel lehetséges. 
A változtatások jogát fenntartjuk.

Chráněno autorským právem.
Přetisk, i ve zkrácené formě, pouze s naším
povolením. Změny jsou vyhrazeny.

Avtorskie prava zawiweny:
Perepeçatka, vklüçaä i perepeçatku 
v vide vyderøek, tolæko s naπego
razreπeniä.
Ostavläem za soboj pravo na izmeneniä.

Opphavsretten er beskyttet, kopiering, 
ettertrykk, bare med vår godkjennelse. Det
taes forbehold om eventuelle forandringer.

Τa συγγρaψικά δiκaiώµaτa
πρ+στaτεύoντai νoµικά:
Απaγ+ρεύεται +λική ή µερική
ανατύπωση <ωρίς την άδειά µας.
∆ιατηρ+ύµε τ+ δικαίωµα αλλαγής τ+υ
περιε<+µέν+υ.

Tekijänoikeussuoja. 
Osittainenkin lainaaminen vain luvallamme. 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Beskyttet ophavsret Gengivelse, også i
uddrag kun med vor tilladelse. 
Ændringer forbeholdt.

Direitos reservados.
Reprodução ou impressão só com a nossa
autorização. 
Reservados os direitos de alteração.

Avtorske pravice zavarovane. Ponatis, tudi
izvlečki, samo z našim dovoljenjem. 
Pridržana je pravica do sprememb.

05.2003  V1.0 / 439 089  WM



âESKY

22

1 V‰eobecnû
U jednokanálového pfiijímaãe Rolling-Code
RE1 lze pro impulsov˘ opakovací provoz
naprogramovat ruãní vysílaãe, které vysílají
„Rolling-Code“ s odpovídající charakteris-
tikou.
Pod pojmem „Rolling-Code“ se rozumí
vlastnost vysílaného kódu, kter˘ se od
vysílání k vysílání mûní. 
Pfiijímaã Rolling-Code RE1 má pro tento
„Rolling-Code“ celkem ‰est pamûÈov˘ch
míst; to znamená, Ïe je moÏné naprogra-
movat aÏ ‰est rÛzn˘ch tlaãítek ruãního
vysílaãe. 
T ûchto ‰est pamûÈov˘ch míst je spravo-
váno podle tzv. principu „FIFO“ (Firts In
First Out); coÏ znamená, Ïe kdyÏ je v‰ech
‰est pamûÈov˘ch míst obsazeno pfiíp.
naprogramováno a programuje se doda-
teãné (sedmé) tlaãítko ruãního vysílaãe,
bude to, které bylo naprogramované jako
první, bez v˘strahy smazáno.
KdyÏ se programuje dal‰í tlaãítko ruãního
vysílaãe, bude bez v˘strahy smazáno
druhé naprogramované tlaãítko atd., takÏe
vÏdy zÛstává uloÏeno pouze ‰est naposled
programovan˘ch. 

2 Pfiipojení (viz. obrázky 2 a 3)
Pfiijímaã RE1 je provozován stejno-
smûrn˘m napûtím cca. 24 V a na svém
tranzistorovém v˘stupu spínajícím pfii 0 V
poskytuje impuls trvající cca. 0,5 sek.
MÛÏe se pfiipojit v‰ude tam, kde je k dispo-
zici stejnosmûrné napûtí cca. 24 V a kde
se má impulsem fiídit vstup (stejnos-
mûrného napûtí) spínající pfii 0 V 
(lmax. = 50 mA). 

• zelená Ïíla (GN) na 0 V (napájecí pfiíp. 
spínací potenciál pro impulsní nebo 
smûrové tlaãítko)

• bílá Ïíla (WH) na fiídící vstup (pfiípojka 
pro impulsní nebo smûrové tlaãítko) 

• hnûdá Ïíla (BN) na +24V (napájecí 
napûtí z ovládání, cca. 20 mA)

Upozornûní 
MoÏnost pfiipojení RE1 by mûla b˘t pfii 
pfiípravû provûfiena elektrotechnikem; 
existuje-li nejistota, mûl by se pouÏít 
pfiijímaã s reléov˘m v˘stupem.

Pro zaji‰tûní optimálního dosahu je tfieba
pfiijímaã vyrovnat a následnû upevnit. 
Na dosah mohou mít vliv dané místní
skuteãnosti!

3 Programování RE1 na poÏadované 
tlaãítko ruãního vysílaãe
(viz. obrázky 1 a 4)

1. âervené tlaãítko „P“ Oa krátce stlaãit 
➜ dioda LED Ob  pomalu bliká po dobu
max. 20 sek. (pfiipravenost pro progra-
mování). 

2. Bûhem tûchto 20 sek. se musí stisknout
tlaãítko ruãního vysílaãe, které má b˘t 
programováno. ➜ KdyÏ je moÏné kód 
programovat, zmûní se pomalé blikání 
na rychlé (na max. 15 sek.). Potom 
tlaãítko ruãního vysílaãe uvolnit. 

3. Bûhem tûchto 15 sek. se musí opût 
stisknout to samé tlaãítko ruãního 
vysílaãe. JestliÏe pfiijímaã pozná, Ïe se
jedná o to samé tlaãítko ruãního 
vysílaãe, zmûní se rychlé blikání na 
velmi rychlé (na cca. 4 sek.). Potom je 
tfieba tlaãítko ruãního vysílaãe uvolnit. 
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4. Po skonãení velmi rychlého blikání je 
poÏadované tlaãítko ruãního vysílaãe 
úspû‰nû naprogramované a dioda LED
zhasne. 

5. Provést zkou‰ku funkce:
Opût aktivujte právû naprogramované 
tlaãítko ruãního vysílaãe. Pfii úspûchu 
se dioda LED rozsvítí na dobu trvání 
v˘stupního impulsu a mûla by se 
spustit funkce spojená pfies bílou Ïílu  - 
pfii neúspûchu je nutné pfiipojení 
zkontrolovat a pfiíp. programování 
opakovat. 

4 Mazání v‰ech pamûÈov˘ch míst 
pfiijímaãe RE1 (viz. obrázky 1 a 5)

U pfiijímaãe RE1 nelze cílenû smazat 
jednotlivá pamûÈová místa; to znamená, Ïe
je moÏné pouze kompletní smazání - pak
se jiÏ nehodí Ïádn˘ vysílateln˘ kód (stav pfii
dodání). 
1. âervené tlaãítko „P“ Oa se musí stlaãit 

a min. 5 sek. drÏet stlaãené ➜ dioda 
LED Ob  bliká nejprve pomalu (cca. 1 
sek.), poté pfiejde na cca. 4 sek. do 
rychlého blikání (pfiipravenost pro 

mazání) a následnû bliká cca. 2 sek. 
velmi rychle. Poté tlaãítko „P“ uvolnit. 

2. Po skonãení velmi rychlého blikání jsou
v‰echna pamûÈová místa úspû‰nû 
vymazaná a dioda LED zhasne.

Upozornûní 
KdyÏ se tlaãítko „P“ uvolní pfied 
uplynutím 4 sek., proces mazání se 
pfieru‰í.

5 Prohlá‰ení v˘robce EU
V˘robce: Verkaufsgesellschaft KG

Upheider Weg 94 – 98
D-33803 Steinhagen

V˘robek: Pfiijímaã / jednokanálov˘ RE1

V˘‰e oznaãen˘ v˘robek odpovídá na základû
svého koncipování a konstrukce v provedení,
které uvádíme do obûhu, pfiíslu‰n˘m základ-
ním poÏadavkÛm následnû uvádûn˘ch smûr-
nic. Pfii námi neodsouhlasené zmûnû v˘robku
ztrácí toto prohlá‰ení platnost.

Pfiíslu‰ná ustanovení, kter˘m v˘robek
odpovídá:
Shoda v˘‰e jmenovan˘ch v˘robkÛ s pfied-
pisy podle ãlánku 3 Smûrnic R&TTE
1995/5/EG byla prokázána dodrÏením
tûchto norem: 

PouÏité normy:
ETS 300 683 vydání: 06/97
I-ETS 300 220 vydání: 10/93
EN 300 220-1 vydání: 11/97

Steinhagen, dne 01.01.2003

ppa. Axel Becker
Obchodní vedení 
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