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1. Komfortní ovladac - seznámení 
 
 Komfortní ovladac poskytuje maximální možnosti obsluhy a nastavení žaluzií. Dá se také oznacit za centrální, 
protože muže obsluhovat celý nainstalovaný systém. Výber ovládané žaluzie je založen na logice hierarchické 
stromové struktury, kterou lze uživatelsky vytváret tak, aby odpovídala logice umístení žaluzií v dome. 
 Ovládání je usnadneno barevným displejem, kde se navíc zobrazuje aktuální význam horních specifických 
tlacítek. 
 Tlacítka jsou clenena do dvou skupin. Horní skupina (7 tlacítek) slouží k výberu v menu a konfiguraci 
systému, druhá skupina (3 tlacítka) obsluhuje výhradne motorické funkce. 
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2.  Stromová struktura prirazování žaluzií 
 

 
Predpokládá se, že jsou žaluzie v dome/byte cleneny podle následující logiky:  
1) V dome/byte jsou místnosti. 
2) Místnost je rozdelena na skupiny (bloky oken, nebo svetové strany). 
3) Skupina obsahuje konecné žaluzie. 
Proto se doporucuje realizovat strukturu v tomto duchu. Není ovšem vylouceno nazývat úrovne jinak a podle toho je vetvit. 
Zásadní omezení spocívá v poctu úrovní: celý dum, místnost, skupina, žaluzie. První úroven obsahuje vždy jediný objekt 
(byt/dum) a ten zahrnuje všechny žaluzie. 
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3. Vytvorení struktury pro prirazení žaluzií
 

 k tomu pohyb v menu pomocí 
 

 zadejte heslo jako posloupnost:
 
Nyní mužete zmenit název centrální položky „CELÝ DUM“, pokud Vám nevyhovuje:
 
 
 
 

chcete zmenit a potvrdte ho tlacítkem . Nyní pomocí 

znak a opet stisknete . Opakováním tohot

, pro zrušení tlacítko . 

 

 

Nyní pridáme do položky „CELÝ DUM“ místnost:

docasný název N231, proto ji prejmenujeme tak, aby to vyhovovalo vetvi „Ložnice“ z

zvolit 

 zpet  uložit 

akce 

zvolit 

Úprava názvu 
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Vytvorení struktury pro prirazení žaluzií 

menu pomocí a

zadejte heslo jako posloupnost: 

Nyní mužete zmenit název centrální položky „CELÝ DUM“, pokud Vám nevyhovuje: 

 pomocí tlacítek  a  vyberte písmeno v názvu, které 

. Nyní pomocí tlacítek    

. Opakováním tohoto postupu nadefinujete celý název. Pro uložení zmen použijte tlacítko

Nyní pridáme do položky „CELÝ DUM“ místnost: 

 Vznikla místnost, která má zatím 

tak, aby to vyhovovalo vetvi „Ložnice“ z predchozí kapitoly 2.

ANO 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

 

vyberte písmeno v názvu, které 

 vyberte vhodný 

postupu nadefinujete celý název. Pro uložení zmen použijte tlacítko 

Vznikla místnost, která má zatím 

predchozí kapitoly 2. 

OK 

zvolit 
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Stejným zpusobem 
vytvoríme tretí 
„žaluzii“. 

ANO 

akce 
Pridáme 
sousední 
žaluzie. 

zvolit zvolit 

Opet toto 
prejmenujeme 
a sice na 
„východ“. 

Vytvorili jsme 
„Ložnici“. Nyní do ní 
pridáme skupinu 
„východ“. 
 

uložit 

zvolit akce 
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Vytvorili jsme strukturu 
místnosti „Ložnice“ 
odpovídající strukture 
v kapitole 2. 

Prejmenujeme 
na „žaluzie2“. NE 

akceakce 

Prejmenujeme
na „žaluzie1“.ANO 

akce 

Nyní na východní 
stranu ložnice (do 
položky východ) 
pridáme tri koncové 
žaluzie. 

zvolit 
yní do ní 

pridáme skupinu 

Upravíme
aby zde byla
„Ložnice“zvolit 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

 

 

kce 

Prejmenujeme 
na „žaluzie1“. 

ANO 

íme název tak, 
aby zde byla 
„Ložnice“. 
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Mezi vytvorenými položkami lze prepínat tlacítky 

úrovní). Alternativne lze pro prepínání mezi úrovnemi použít i tlacítka 
 
Pokud se opet vrátíme na položku „CELÝ DUM“, mužeme obdobným postupem, jakým jsme vytvorili „Ložnici“, vytvorit 
další místnost. 
 
 

Poznámka: symbol  na displeji pred názvem položky indikuje, že položka obsahuje vnorení
skupinu jedné, nebo více položek. 
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Mezi vytvorenými položkami lze prepínat tlacítky (v rámci obrazovky) a tlacítky 

úrovní). Alternativne lze pro prepínání mezi úrovnemi použít i tlacítka a . 

Pokud se opet vrátíme na položku „CELÝ DUM“, mužeme obdobným postupem, jakým jsme vytvorili „Ložnici“, vytvorit 

na displeji pred názvem položky indikuje, že položka obsahuje vnorení 

 zpet 

(verze dokumentu: 0.54) 

(v rámci 

Pokud se opet vrátíme na položku „CELÝ DUM“, mužeme obdobným postupem, jakým jsme vytvorili „Ložnici“, vytvorit 

 a jedná se tedy o 
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4. Prihlášení žaluzie 
 

Pripravte si žaluzii, kterou chcete prihlásit k ovladaci. Pripojte do ní akumulátor, odkryjte desku s
kontrolkou a overte, že se kontrolka po stisknutí tlacítka rozsvít
Zvolte v ovladaci položku, která má sloužit k ovládání výhradne dané žaluzie, napríklad takto:
 

 

Pokud nemáte speciální zámer, nepoužívejte k
Následující postup popisuje prihlášení žaluzie k
 

 

 zadejte heslo jako posloupnost:
 

Nyní stisknete na žaluzii miniaturní 
 

stisknete na ovladaci tlacítko , objeví se hláška.
byla tímto postupem prihlášena k položce „okno1“.
predchozímu ovladaci/tlacítku. Jak toto obejít popisuje kapitola 13.1.
  

akce 

zvolit 
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Pripravte si žaluzii, kterou chcete prihlásit k ovladaci. Pripojte do ní akumulátor, odkryjte desku s
kontrolkou a overte, že se kontrolka po stisknutí tlacítka rozsvítí (elektronika je aktivní). 

ovládání výhradne dané žaluzie, napríklad takto: 

Pokud nemáte speciální zámer, nepoužívejte k prihlašování položky se symbolem  (skupina). 
žaluzie k položce „okno1“: 

 

zadejte heslo jako posloupnost: 

miniaturní tlacítko (pod levou krytkou). Jakmile se rozsvítí kontrolka, 

objeví se hláška. Kontrolka zabliká a zhasne. Žaluzie 
položce „okno1“. Toto prihlášení však zruší prihlášení této žaluzie k

predchozímu ovladaci/tlacítku. Jak toto obejít popisuje kapitola 13.1. 

zvolit 

(verze dokumentu: 0.54) 

Pripravte si žaluzii, kterou chcete prihlásit k ovladaci. Pripojte do ní akumulátor, odkryjte desku s tlacítkem a 

 

(skupina).  

  

. Jakmile se rozsvítí kontrolka,  

ontrolka zabliká a zhasne. Žaluzie 
Toto prihlášení však zruší prihlášení této žaluzie k jakémukoliv 

OK 



LG system s.r.o.                                                                                                             
 

5. Kalibrace žaluzie 
 
Vyberte žaluzii, která je prihlášená k ovladaci. Na ovladaci zvolte položku, která je s
zvolena behem prihlašování, napríklad: 
 

 
Dále postupujte následovne: 
 

 

 zadejte heslo jako posloupnost:
 

Nyní použijte tlacítka 
definována jako koncová. Predpokládá se, že žaluzie není zkalibrovaná, proto se musí tlacítka šipek použít 
následujícím zpusobem: tlacítko daného smeru stisknet
polohy. Prvních nekolik sekund po stisknutí tlacítka se žaluzie pohybuje pomalu (možnost presnejšího polohování), 
následne zrychlí. 
 
 Pokud jste již nastavili pozici žaluzie, která bude sloužit jako konc
 

úplném vytažení a stlacení lamel. Tím došlo k tomu, že se žaluzie prizpusobila výšce okna (kalibrace)
bude sama zastavovat na jeho spodním okraji a umožní tedy používat komfortní povely.

zvolit 

akce 
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ovladaci. Na ovladaci zvolte položku, která je s ní spojena. To je ta, která byla 

 

posloupnost: 

 ke stažení žaluzie do spodní polohy, která bude 
definována jako koncová. Predpokládá se, že žaluzie není zkalibrovaná, proto se musí tlacítka šipek použít 
následujícím zpusobem: tlacítko daného smeru stisknete a držte tak dlouho, dokud není dosaženo požadované 
polohy. Prvních nekolik sekund po stisknutí tlacítka se žaluzie pohybuje pomalu (možnost presnejšího polohování), 

Pokud jste již nastavili pozici žaluzie, která bude sloužit jako koncová, postupujte následovne:

 Žaluzie se uvede do pohybu smerem vzhuru a zastaví se až po 
tomu, že se žaluzie prizpusobila výšce okna (kalibrace)
a umožní tedy používat komfortní povely. 

zvolit 

(verze dokumentu: 0.54) 

ní spojena. To je ta, která byla 

 

  

ke stažení žaluzie do spodní polohy, která bude 
definována jako koncová. Predpokládá se, že žaluzie není zkalibrovaná, proto se musí tlacítka šipek použít 

e a držte tak dlouho, dokud není dosaženo požadované 
polohy. Prvních nekolik sekund po stisknutí tlacítka se žaluzie pohybuje pomalu (možnost presnejšího polohování), 

ová, postupujte následovne: 

Žaluzie se uvede do pohybu smerem vzhuru a zastaví se až po 
tomu, že se žaluzie prizpusobila výšce okna (kalibrace).Od této chvíle 

  

OK 
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6. Základní ovládací funkce
 
K ovládání žaluzie je nutné, aby byla tato žaluzie prihlášena k
správne zkalibrována (kapitola 3) a na displeji ovladace 
nadrazená. 
 
Príklad: 
 

 
Každý obrázek znázornuje situaci, kdy lze ovládat žaluzii definovanou jako „okno1“. Poslední obrázek predstavuje 
situaci, kdy ovládáte pouze „okno1“, predposlední 
(žaluzie reagují hromadne) a první obrázek s korenovou položkou „CELÝ DUM“ ukazuje, jak lze naráz ovládat 
všechny žaluzie prihlášené k ovladaci. 
 
Pro pohyb ve strukture platí následující : 

Krok do podúrovne (vetší lokalizace výberu):
 

Krok do nadrazené úrovne (vetší globalizace výberu):
 
Vybírání/listování položek v úrovni: (nahoru) a (dolu)
 

Pro ovládání zvolené žaluzie/skupiny se používají tlacítka
 

6.1. Další ovládací funkce 
Krome povelu spouštených trojicí tlacítek pro motorické ovládání, existují ješte dve užitecné a pritom rychle dostupné 
funkce: 

 Zastaví žaluzii 
 
 

Jednoduchý krátký stisk – žaluzie zavre lamely (v závislosti na stažení žaluzie).
Rychlý opakovaný stisk (dvojklik) 
Trvalé držení tlacítka – žaluzie se
 

Jednoduchý krátký stisk – žaluzie otevre lamely (v závislosti na stažení žaluzie).
Rychlý opakovaný stisk (dvojklik) 
Trvalé držení tlacítka – žaluzie se pohybuje nahoru, dokud neuvolníte tlacítko.
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Základní ovládací funkce 
ovládání žaluzie je nutné, aby byla tato žaluzie prihlášena k ovladaci (kapitola 2) podle vhodné struktury (kapitola 1), 

správne zkalibrována (kapitola 3) a na displeji ovladace musí být aktivní položka, která ji definuje, nebo položka 

Každý obrázek znázornuje situaci, kdy lze ovládat žaluzii definovanou jako „okno1“. Poslední obrázek predstavuje 
situaci, kdy ovládáte pouze „okno1“, predposlední obrázek popisuje ovládání všech oken na jižní strane pokoje 

korenovou položkou „CELÝ DUM“ ukazuje, jak lze naráz ovládat 

 nebo alternativne  

Krok do nadrazené úrovne (vetší globalizace výberu): nebo alternativne  

úrovni: (nahoru) a (dolu)  

Pro ovládání zvolené žaluzie/skupiny se používají tlacítka  následovne:

tlacítek pro motorické ovládání, existují ješte dve užitecné a pritom rychle dostupné 

žaluzie zavre lamely (v závislosti na stažení žaluzie). 
Rychlý opakovaný stisk (dvojklik) – žaluzie sjede dolu a zavre lamely. 

žaluzie se pohybuje dolu, dokud neuvolníte tlacítko. 

žaluzie otevre lamely (v závislosti na stažení žaluzie). 
Rychlý opakovaný stisk (dvojklik) – žaluzie vyjede zcela nahoru. 

žaluzie se pohybuje nahoru, dokud neuvolníte tlacítko. 

zpet 

(verze dokumentu: 0.54) 

ovladaci (kapitola 2) podle vhodné struktury (kapitola 1), 
musí být aktivní položka, která ji definuje, nebo položka 

 

Každý obrázek znázornuje situaci, kdy lze ovládat žaluzii definovanou jako „okno1“. Poslední obrázek predstavuje 
obrázek popisuje ovládání všech oken na jižní strane pokoje 

korenovou položkou „CELÝ DUM“ ukazuje, jak lze naráz ovládat 

následovne: 

 

 

tlacítek pro motorické ovládání, existují ješte dve užitecné a pritom rychle dostupné 

 



LG system s.r.o.                                                                                                             
 
6.1.1 Okamžité nastavení polohy lamel

Vyberte si žaluzii, nebo skupinu žaluzií, napríklad „CELÝ DUM“, a postupujte následovne:
 

 

Nyní použijte tlacítka nebo 

poslední zmene se automaticky vysílá príkaz a lamely se preklopí. To indikuje animovaný symbol 

displeje: 

 

 Opakovat vysílání lze tlacítkem 
 

6.1.2 Korekce polohování žaluzie. 

Nekteré speciální operace se žaluzií mohou zpusobit ztr
akumulátoru, kdy se vymaže docasná pamet . Pokud napríklad zjistíte, že se žaluz
okna, nebo naopak nedojíždí na spodní okraj, zatímco dríve tomu tak bylo, muže pomoci následující postup:
 

 
Žaluzie zareaguje tak, že vytáhne lamely až na úplný horní okraj, kde se zastaví mechanickým dorazem. Polohování bylo 
opraveno. 
 Pokud je žaluzie správne nainstalována a pritom ztrácí polohu pri bežném provozu, potom se jedná o závadu a je nutno 
kontaktovat dodavatele. 
 
 

 

  

akce 

akce 
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Okamžité nastavení polohy lamel 
Vyberte si žaluzii, nebo skupinu žaluzií, napríklad „CELÝ DUM“, a postupujte následovne: 

 

a k volbe úrovne naklopení lamel (0 až 7). Asi sekundu po 

poslední zmene se automaticky vysílá príkaz a lamely se preklopí. To indikuje animovaný symbol vysílání v

Opakovat vysílání lze tlacítkem . 

 

Nekteré speciální operace se žaluzií mohou zpusobit ztrátu informace o poloze lamel. Jedná se napríklad o výmenu 
akumulátoru, kdy se vymaže docasná pamet . Pokud napríklad zjistíte, že se žaluzie zastavuje vetší kus dráhy pod horním rámem 
okna, nebo naopak nedojíždí na spodní okraj, zatímco dríve tomu tak bylo, muže pomoci následující postup:

 

až na úplný horní okraj, kde se zastaví mechanickým dorazem. Polohování bylo 

Pokud je žaluzie správne nainstalována a pritom ztrácí polohu pri bežném provozu, potom se jedná o závadu a je nutno 

zvolit 

odeslat 

zvolit 

(verze dokumentu: 0.54) 

k volbe úrovne naklopení lamel (0 až 7). Asi sekundu po 

v pravém horním rohu 

átu informace o poloze lamel. Jedná se napríklad o výmenu 
ie zastavuje vetší kus dráhy pod horním rámem 

okna, nebo naopak nedojíždí na spodní okraj, zatímco dríve tomu tak bylo, muže pomoci následující postup: 

až na úplný horní okraj, kde se zastaví mechanickým dorazem. Polohování bylo 

Pokud je žaluzie správne nainstalována a pritom ztrácí polohu pri bežném provozu, potom se jedná o závadu a je nutno 
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7. Globální nastavení ovladace
 
Následujícím postupem otevrete menu pro nastavení ovladace:
 

 

 
 
Význam položek: 

1. Zobrazení – veškerá nastavení týkající se zobrazování na displeji a podsvícení
2. Cas, datum, místo – globální nastavení ohledne casu, data a místa
3. Režim polohování – prednastavení naklápení lamel pro ruzné povely
4. Regulátory – menu pro správu rídicích regulátoru
5. Odborné – speciální servisní funkce (chránené delším heslem)
6. Verze firmware – zobrazení nahrané verze firmware (software ovladace)

 

7.1. Zobrazení 

  Nyní máte otevrené menu pro nastavení zobrazení.
 
Význam položek: 

1. Jazyk – volba jazyka, kterým jsou psány text
2. Podsvícení – nastavení podsvícení displeje
3. Kontrast – nastavení kontrastu displeje
4. Podsvíc. tlacítek – nastavení podsvícení spodní trojice tlacítek
5. Úsporný režim – nastavení casu automatického vypnutí displeje
6. Hlavní obraz. – nastavení pozadí hlavní obrazovky

 

7.1.1 Zobrazení – Jazyk 
 

 Lze zvolit jeden ze dvou jazyku: 1) ceský, 2) anglický
 

nastav. 

Nyní je otevreno menu celkového nastavení ovladace.        zvolit

Použijte tlacítka 
 
její spuštení.  
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ovladace 
Následujícím postupem otevrete menu pro nastavení ovladace: 

veškerá nastavení týkající se zobrazování na displeji a podsvícení 
globální nastavení ohledne casu, data a místa 
prednastavení naklápení lamel pro ruzné povely 

menu pro správu rídicích regulátoru 
speciální servisní funkce (chránené delším heslem) 

zobrazení nahrané verze firmware (software ovladace) 

Nyní máte otevrené menu pro nastavení zobrazení. 

volba jazyka, kterým jsou psány texty na displeji 
nastavení podsvícení displeje 

nastavení kontrastu displeje 
nastavení podsvícení spodní trojice tlacítek 

nastavení casu automatického vypnutí displeje 
hlavní obrazovky 

Lze zvolit jeden ze dvou jazyku: 1) ceský, 2) anglický 

menu celkového nastavení ovladace.        zvolit 

pro výber položky a pro  

(verze dokumentu: 0.54) 
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7.1.2 Zobrazení – Podsvícení 
 

  
 

7.1.3 Zobrazení – Kontrast 
 

 
 

7.1.4 Zobrazení – Podsvícení Tlacítek
 

 
 

7.1.5 Zobrazení – Úsporný režim 
 

 
 
Význam položek: 

1. Hlavní obr. (hlavní obrazovka) – casování automatického vypnutí displeje z
2. Obr.menu (obrazovka menu) – casování automatického vypnutí displeje z

Nastavitelné casy jsou: 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m
 

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.

Tlacítky 
 
                                                

mezi položkami. Tlacítkem 
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Podsvícení Tlacítek 

casování automatického vypnutí displeje z hlavní obrazovky
casování automatického vypnutí displeje z menu 

1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m 

snižujete a zvyšujete podsvícení displeje. 

zapíšete nastavení do pameti. 

snižujete a zvyšujete kontrast displeje. 

zapíšete nastavení do pameti. 

snižujete a zvyšujete podsvícení tlacítek. 

zapíšete nastavení do pameti. 

meníte hodnotu položky. Tlacítky 

                                                uložit 

mezi položkami. Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti. 

(verze dokumentu: 0.54) 

hlavní obrazovky 

prepínáte 
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7.1.6 Zobrazení – Hlavní obrazovka

 
Vzhled pozadí muže být následující: 
 

 

7.2.  Cas, datum, místo 

 Menu pro veškerá globální nastavení ohledne casu, data a místa na zemi.
 
Význam položek: 

1. Nast. casu a data (nastavení casu a dat
2. Casovace – správa casovacu úloh (casovace slouží k
3. Doladit astro – nastavení prídavných posunu casu funkce astro
4. Aktuální astro – prohlédnutí hodnoty funkce astro pro aktuální a následující den
5. Zemepisná poloha – definování polohy na zemi, kde se práve žaluzie používají

7.2.1 Co je funkce ASTRO? 
Ovladac dokáže automaticky ovládat žaluzie na základe casových spouštecu (casovacu). Bud  lze cas spuštení definovat 

pevne, nebo mužete využít funkci Astro. Astro vypocítává p
západu slunce. K tomu, aby funkce pracovala správne
lokální casovou zónu. 

7.2.2 Cas, datum, místo – nastav Cas a datum
 

  
 
Zde jsou významy položek: hodina, minuta, sekunda, den v
režim (letní/zimní). Po prepnutí mezi letním a zimním casovým režimem se automaticky posunuje casový údaj. Casový režim 
neovlivnuje funkci Astro (interne používá zimní cas).

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.

Tlacítky 
 
 mezi položkami.  Zmenou hodnoty položky okamžite zmeníte aktuální stav, nic se 
nepotvrzuje. 
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Hlavní obrazovka 

  

Menu pro veškerá globální nastavení ohledne casu, data a místa na zemi. 

a data) – nastavení aktuálního casu a data vcetne dne v týdnu
správa casovacu úloh (casovace slouží k automatickému ovládání žaluzií) 

nastavení prídavných posunu casu funkce astro 
prohlédnutí hodnoty funkce astro pro aktuální a následující den 

definování polohy na zemi, kde se práve žaluzie používají 

Ovladac dokáže automaticky ovládat žaluzie na základe casových spouštecu (casovacu). Bud  lze cas spuštení definovat 
pevne, nebo mužete využít funkci Astro. Astro vypocítává pro každý den dva casy, kde jeden odpovídá východu slunce a druhý 

tomu, aby funkce pracovala správne, je zapotrebí znát astronomickou polohu na zemi, kde žaluzie používáte, a 

Cas a datum 

hodina, minuta, sekunda, den v mesíci, mesíc, poslední dvojcíslí roku, zkratka dne v
režim (letní/zimní). Po prepnutí mezi letním a zimním casovým režimem se automaticky posunuje casový údaj. Casový režim 
neovlivnuje funkci Astro (interne používá zimní cas). 

meníte vzhled pozadí hlavní obrazovky.  

zapíšete nastavení do pameti. 

Varianty 2 a 4 zobrazují 
aktuální cas.

meníte hodnotu položky. Tlacítky prepínáte

mezi položkami.  Zmenou hodnoty položky okamžite zmeníte aktuální stav, nic se 

(verze dokumentu: 0.54) 

týdnu 

Ovladac dokáže automaticky ovládat žaluzie na základe casových spouštecu (casovacu). Bud  lze cas spuštení definovat 
ro každý den dva casy, kde jeden odpovídá východu slunce a druhý 

, je zapotrebí znát astronomickou polohu na zemi, kde žaluzie používáte, a 

ka dne v týdnu, casový 
režim (letní/zimní). Po prepnutí mezi letním a zimním casovým režimem se automaticky posunuje casový údaj. Casový režim 

Varianty 2 a 4 zobrazují 
aktuální cas. 

prepínáte 

mezi položkami.  Zmenou hodnoty položky okamžite zmeníte aktuální stav, nic se 
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7.2.3 Cas, datum, místo – Casovace
 

Co jsou casovace a jejich správa, vcetne toho, jak se vytvárejí a jak fungují

7.2.4 Cas, datum, místo – Doladit Astro

 
 
 Protože oficiální cas východu a západu slunce nemusí uživateli vždy presne vyhovovat, je zde možnost provést jeho 
korekci prostým posunutím až o 100minut dríve, nebo pozdeji. Toto upravující nastavení je globální a platí vž

7.2.5 Cas, datum, místo – Aktuální astro
 

 

7.2.6 Cas, datum, místo – Zemepisná poloha
 

 
 
Význam položek: 

1. Délk. (zemepisná délka) – poloha ve smeru na východ (
2. Šírk. (zemepisná šírka) – poloha ve smeru na sever (omezeno na 
3. Zóna (casová zóna) – casová zóna definovaná poli

 
Tabulka príkladu nastavení: 
 
Mesto parametr „Délk.“
Athény 23,8 
Berlín 13,3 
Bratislava 17,2 
Brno 16,6 
Budapešt  19,1 
Londýn 0,2 
Madrid -3,8 
Paríž 2,4 
Praha 14,4 
Rím 12,6 
Varšava 21 
Víden 16,4 

Tlacítky 
 
                                                

mezi položkami. Tlacítkem 

Zde si mužete prohlédnout casy, které generuje funkce Astro pro aktuální a následující den. Toto 
slouží ciste pro kontrolu, abyste meli predstavu, jak Astro funguje. Na obrázku si mužete 
všimnout, že práve dochází
prichází dríve. 

Tlacítky 
 
                                                

mezi položkami. Tlacítkem 
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Casovace 

správa, vcetne toho, jak se vytvárejí a jak fungují, je popsáno v kapitole 8

Doladit Astro 

Protože oficiální cas východu a západu slunce nemusí uživateli vždy presne vyhovovat, je zde možnost provést jeho 
korekci prostým posunutím až o 100minut dríve, nebo pozdeji. Toto upravující nastavení je globální a platí vž

Aktuální astro 

Zemepisná poloha 

poloha ve smeru na východ (-180 a 180 stupnu) 
poloha ve smeru na sever (omezeno na -70 až 70 stupnu, nejsou zde polární oblasti)

casová zóna definovaná politickým územím (-12 až  12 hodin) 

parametr „Délk.“ parametr „Šírk.“ parametr „Zóna“
38,1 1 
53,5 1 
48,2 1 
49,2 1 
47,5 1 
51,5 0 
40,5 1 
48,9 1 
50,1 1 
47,5 1 
52,3 1 
48,2 1 

meníte hodnotu položky. Tlacítky prepínáte

                                                uložit 

mezi položkami. Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti. 

Zde si mužete prohlédnout casy, které generuje funkce Astro pro aktuální a následující den. Toto 
slouží ciste pro kontrolu, abyste meli predstavu, jak Astro funguje. Na obrázku si mužete 
všimnout, že práve dochází ke „zkracování dne“, to znamená, že se východ zpožd uje a západ 

meníte hodnotu položky. Tlacítky prepínáte

                                                uložit 

mezi položkami. Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti. 

(verze dokumentu: 0.54) 

kapitole 8. 

Protože oficiální cas východu a západu slunce nemusí uživateli vždy presne vyhovovat, je zde možnost provést jeho 
korekci prostým posunutím až o 100minut dríve, nebo pozdeji. Toto upravující nastavení je globální a platí vždy. 

70 až 70 stupnu, nejsou zde polární oblasti) 

parametr „Zóna“ 

prepínáte 

Zde si mužete prohlédnout casy, které generuje funkce Astro pro aktuální a následující den. Toto 
slouží ciste pro kontrolu, abyste meli predstavu, jak Astro funguje. Na obrázku si mužete 

ke „zkracování dne“, to znamená, že se východ zpožd uje a západ 

prepínáte 
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7.3. Polohování 

 
 

7.3.1 Polohování – Otevírání lamel

 
 
Takto se budou lamely nastavovat, pokud zadáte povel otevrít 
Hodnoty jsou následující: poloha 0 až 7, nebo specifická 
 

7.3.2 Polohování – Zavírání lamel 

 
 
Takto se budou lamely nastavovat, pokud zadáte povel zavrít lamely/žaluzii.
Hodnoty jsou následující: poloha 0 až 7, nebo specifická 
 

7.3.3 Polohování – Po stažení 

 
 
Takto se budou lamely nastavovat, pokud zadáte standardní povel stáhnout žaluzii.
Hodnoty jsou následující: 0 nebo 7 (uzavrení lamel dvema zpusoby).
 
 

7.4. Regulátory 
Co jsou regulátory a jejich správa, vcetne toho, jak funguj

 

Zde se nastavuje polohování lamel žaluzií pri volání základních príkazu, jako je 
a stažení lamel. 

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.

Tlacítky 
 
                    uložit 

Tlacítkem zapíšete nastavení do pameti.
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Otevírání lamel 

Takto se budou lamely nastavovat, pokud zadáte povel otevrít lamely/žaluzii. 
Hodnoty jsou následující: poloha 0 až 7, nebo specifická – to znamená, že poloha je definovaná v žaluzii. 

 

Takto se budou lamely nastavovat, pokud zadáte povel zavrít lamely/žaluzii. 
Hodnoty jsou následující: poloha 0 až 7, nebo specifická – to znamená, že poloha je definovaná v žaluzii. 

Takto se budou lamely nastavovat, pokud zadáte standardní povel stáhnout žaluzii. 
Hodnoty jsou následující: 0 nebo 7 (uzavrení lamel dvema zpusoby). 

Co jsou regulátory a jejich správa, vcetne toho, jak fungují, je popsáno v kapitole 10. 

Zde se nastavuje polohování lamel žaluzií pri volání základních príkazu, jako je otevrení, zavrení 

meníte zpusob naklopení lamel. 

zapíšete nastavení do pameti. 

meníte zpusob naklopení lamel. 

zapíšete nastavení do pameti. 

meníte zpusob naklopení lamel. 

zapíšete nastavení do pameti. 

(verze dokumentu: 0.54) 

otevrení, zavrení 
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7.5. Odborné 
Zde je umožnen prístup ke speciálním servisním nastavením ovladace. Tato nastavení zpravidla velmi zásadne ovlivnují 
funkci a nastavení ovladace, proto nejsou urceny bežnému uživateli, ale jen správci zarízení. Kompletní popis se nachází 
v kapitole XXX. 

 
 

7.6. Verze firmware 

 
 
  

Zde si mužete precíst aktuální verzi firmware (operacní software zarízení), který je v ovladaci 
nahrán. 
Položka „firmware“, tedy verze firmware, není nezmenitelná. Firmware ovladace je možno v 
prípade USB verze bezpecne zmenit na novejší, pokud je dostupný z internetu (kapitola 14). 
Položka „bootloader“ je pevne daná výrobcem. Je to zavádecí programový kód, který nelze menit, 
ale lze pomocí nej zavést jiný firmware do ovladace. Pozor: firmware musí být podporován verzí 
bootloaderu. 
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8. Casovace 
 

Ovladac lze naprogramovat pro casové spouštení príkazu. Príkazem muže být napríklad stažení/vytažení 
vybraných žaluzií nebo jen naklopení jejich lamel. K
 

8.1. Vytvorení a nastavení casovace

 

 

 Byl vygenerován casovac s
 

které chcete zmenit a potvrdte to tlacítkem

stisknete . Opakováním tohot postupu nadefinujete celý název.
  
Predpokládejme, že jsme casovac prejmenovaly na 
 

 
Význam položek je následující: 

akce 

zvolit 

uložit 
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Ovladac lze naprogramovat pro casové spouštení príkazu. Príkazem muže být napríklad stažení/vytažení 
lamel. K dispozici je až 20 nezávislých casovacu. 

casovace 

 

Byl vygenerován casovac s oznacením „timer01“. Jeho název lze zmenit následovne:

 pomocí tlacítek a vyberte písmeno v názvu, 

. Nyní pomocí tlacítek vyberte vhodný znak a opet 

. Opakováním tohot postupu nadefinujete celý název. 

Predpokládejme, že jsme casovac prejmenovaly na „ráno“. Nyní prejdeme k nastavení casovace. 

  

zvolit pridat 

OK ANO
 

zvolit 

Na této obrazovce probíhá veškeré 
nastavení casovace.  Pomocí tlacítek

 

položky a pomocí 
prepíná mezi položkami.

(verze dokumentu: 0.54) 

Ovladac lze naprogramovat pro casové spouštení príkazu. Príkazem muže být napríklad stažení/vytažení 

 

oznacením „timer01“. Jeho název lze zmenit následovne: 

vyberte písmeno v názvu, 

vyberte vhodný znak a opet 

 

ANO 

Na této obrazovce probíhá veškeré 
nastavení casovace.  Pomocí tlacítek

se mení hodnota 

položky a pomocí se 
prepíná mezi položkami. 
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8.1.1 Povely casovace 

 
 

poloha 0-7 Naklopení lamel žaluzie do predepsané polohy.  Císlování poloh je stejné jako v
stažení Žaluzie sjede na dolní okraj okna
st.prek. Žaluzie sjede na dolní okraj okna a preklopí lamely na opacnou stranu (lícem do místnosti)
vytažení Žaluzie vyjede k hornímu okraji okna.
reg.zap. Žaluzii bude povolena reakce na podmínené povely regulátoru (viz. kapitola 
reg.vyp. Žaluzii bude zakázána reak

 

8.1.2 Hodina a minuta casovace 

 
 

8.1.3 Den casovace 

 
 

8.2. Aktivace a deaktivace casovace
Casovac je v okamžiku vytvorení prednastaven jako aktivní. To znamená, že se vykonává podle 

Stav aktivity je indikován symbolem hodin pred názvem casovace a mužeme ho menit následovne.
 

 

První (horní) položka obsahuje název povelu, který se v
existují i ve verzi  s hvezdickou (viz. obrázek). Tato hvezdicka symbolizuje režim se sníženým 
hlukem. Nižšího hluku se dosahuje zpomalením rychlosti 
obsahuje seznam  a popis dostupných povelu.

formátu H:M. Pokud se pri nastavování údaje „hodina“ pokusíte prekrocit 
hodnotu 23, odkryjí se dve 
volby automaticky nahrazují pevne definovaný cas astronomickým východem 
(V) a západem (Z) slunce. Tento cas je definován ruzne pro každý den v roce. 
Více se o této funkci a jejím nastavení dozvíte v

Casovac mužete podmínit dnem, kdy se má vykonávat. Je možné volit den 
v mesíci (císlo) a den v
podminovat zanechte v
jsou zde d
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Naklopení lamel žaluzie do predepsané polohy.  Císlování poloh je stejné jako v kapitole 6.1.1.
Žaluzie sjede na dolní okraj okna 

sjede na dolní okraj okna a preklopí lamely na opacnou stranu (lícem do místnosti)
hornímu okraji okna. 

Žaluzii bude povolena reakce na podmínené povely regulátoru (viz. kapitola 10) 
Žaluzii bude zakázána reakce na podmínené povely regulátoru (viz. kapitola 10) 

Aktivace a deaktivace casovace 
okamžiku vytvorení prednastaven jako aktivní. To znamená, že se vykonává podle definovaného

pred názvem casovace a mužeme ho menit následovne. 

  

První (horní) položka obsahuje název povelu, který se v daném case provede. Nekteré povely 
hvezdickou (viz. obrázek). Tato hvezdicka symbolizuje režim se sníženým 

hlukem. Nižšího hluku se dosahuje zpomalením rychlosti motoru žaluzie. Tabulka pod obrázkem 
obsahuje seznam  a popis dostupných povelu. 

Hodina a minuta jsou dve položky, které se nastavují samostatne ve 
formátu H:M. Pokud se pri nastavování údaje „hodina“ pokusíte prekrocit 
hodnotu 23, odkryjí se dve speciální volby: „astro V“ a „astro Z“. Tyto dve 
volby automaticky nahrazují pevne definovaný cas astronomickým východem 
(V) a západem (Z) slunce. Tento cas je definován ruzne pro každý den v roce. 
Více se o této funkci a jejím nastavení dozvíte v kapitole 7.2.

Casovac mužete podmínit dnem, kdy se má vykonávat. Je možné volit den 
mesíci (císlo) a den v týdnu (zkratka dne). Pokud nechcete casovac tímto 

podminovat zanechte v obou položkách nastaveno „--“. V 
jsou zde dve speciální volby: „VÍ“ a „PR“. To znamená víkend a pracovní den.

zvolit 
Casovac byl deaktivován. 
Opakováním postupu jej opet 
aktivujete. 

(verze dokumentu: 0.54) 

kapitole 6.1.1. 

sjede na dolní okraj okna a preklopí lamely na opacnou stranu (lícem do místnosti) 

definovaného nastavení. 

daném case provede. Nekteré povely 
hvezdickou (viz. obrázek). Tato hvezdicka symbolizuje režim se sníženým 

motoru žaluzie. Tabulka pod obrázkem 

Hodina a minuta jsou dve položky, které se nastavují samostatne ve 
formátu H:M. Pokud se pri nastavování údaje „hodina“ pokusíte prekrocit 

speciální volby: „astro V“ a „astro Z“. Tyto dve 
volby automaticky nahrazují pevne definovaný cas astronomickým východem 
(V) a západem (Z) slunce. Tento cas je definován ruzne pro každý den v roce. 

7.2. 

Casovac mužete podmínit dnem, kdy se má vykonávat. Je možné volit den 
týdnu (zkratka dne). Pokud nechcete casovac tímto 

 prípade dne v týdnu 
ve speciální volby: „VÍ“ a „PR“. To znamená víkend a pracovní den. 

Casovac byl deaktivován. 
Opakováním postupu jej opet 
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8.3. Lokální správa casovace 

 
Následující postup zprístupnuje pouze seznam casovacu, které byly vytvoreny konkrétne pro položku „žaluzie 1“

 
 

8.4. Globální správa casovacu 
Pro zprístupnení seznamu všech casovacu definovaných v
 

 

 
Zde nelze casovace pridávat (není možno definovat 
mazání. Duležitá je funkce „info“, která zobrazí, kam casovac prísluší. Napríklad:
 

 
 
 
Možnosti upravování casovacu jsou zde s výjimkou „pridávání“ stejné:

Každý casovac se vztahuje k nekteré žaluzii nebo 
skupine. Tato skupina/žaluzie je na displeji doplnena 
symbolem hodin. Nadrazená skupina nededí tuto 
indikaci, to znamená, že pokud má žaluzie tuto indikaci, 
místnost, ve které se nachází, ji mít nemusí. Symbol  je 
pouze lokální a navíc indikuje pouze to, že casovac 
existuje, nikoliv zda je aktivní. 
 

nastav. 

zvolit 

info 
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zprístupnuje pouze seznam casovacu, které byly vytvoreny konkrétne pro položku „žaluzie 1“
 

 

Pro zprístupnení seznamu všech casovacu definovaných v ovladaci použijte následující postup: 

 

 príslušnost ke skupine/žaluzii), ale mužete provádet editaci, nastavování a 
Duležitá je funkce „info“, která zobrazí, kam casovac prísluší. Napríklad: 

            

výjimkou „pridávání“ stejné: 

nekteré žaluzii nebo 
displeji doplnena 

symbolem hodin. Nadrazená skupina nededí tuto 
indikaci, to znamená, že pokud má žaluzie tuto indikaci, 
místnost, ve které se nachází, ji mít nemusí. Symbol  je 
pouze lokální a navíc indikuje pouze to, že casovac 

OK

zvolit 

To odpovídá strukture: 

(verze dokumentu: 0.54) 

zprístupnuje pouze seznam casovacu, které byly vytvoreny konkrétne pro položku „žaluzie 1“ 

 

provádet editaci, nastavování a 

 

OK 
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(verze dokumentu: 0.54) 
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9. Monitorování žaluzií 
 
S pomocí ovladace lze precíst aktuální stavové hodnoty uložené v
 
Vyberte ve strukture objektu koncovou žaluzii, jejíž stavy si chcete precíst. Musí se jednat o položku, do které není vnorena

Poznáte ji podle toho, že neobsahuje pred názvem následující grafický symbol 
následovne: 
 

 
Pokud je žaluzie v porádku, objeví se hláška „status: OK“. V
 

    
 
Následujícím zpusobem lze ze žaluzie císt podrobnejší stavové informace:
 

 

9.1. Verze FW 
Ze žaluzie je vyctena verze vestaveného software (firmware). Jedná se o dvoumístné císlo rozdelené teckou

 

9.2. Základní status 
Jedná o stejný parametr „status“, který byl popsán na zacát

 

9.3. Osvit 
Predstavuje bezrozmernou hodnotu indikující aktuální výkon
Tato hodnota roste s intenzitou svetla a poctem clánku na žaluzii. Rozmernejší žaluzie jsou osazovány vetším poctem 
clánku, aby byla dostatecne pokryta spotreba motoru vcetne elektroniky.
 

9.4. Síla signálu 
Síla signálu indikuje míru spolehlivosti dálkového ovládání. Nemela by klesnout pod hodnotu 100. Merená hodnota není 
lineární, ale logaritmická, úmerná dB. Tímto mužete vyzkoušet možnosti umístení ovladace v
 

akce 

Nebyla získána 
odpoved  od žaluzie. 
Ujistete se, že je 
žaluzie prihlášená a 
napájená funkcním 
akumulátorem. 

akce 
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precíst aktuální stavové hodnoty uložené v pameti žaluzie.  

Vyberte ve strukture objektu koncovou žaluzii, jejíž stavy si chcete precíst. Musí se jednat o položku, do které není vnorena

Poznáte ji podle toho, že neobsahuje pred názvem následující grafický symbol . Pro získání základního statusu pokracujte 

porádku, objeví se hláška „status: OK“. V prípade nezdaru mohou nastat nejpravdepodobneji 

   

Následujícím zpusobem lze ze žaluzie císt podrobnejší stavové informace: 

 

Ze žaluzie je vyctena verze vestaveného software (firmware). Jedná se o dvoumístné císlo rozdelené teckou

Jedná o stejný parametr „status“, který byl popsán na zacátku kapitoly 9. 

indikující aktuální výkon fotovoltaických clánku umístených na zadní strane žaluzie. 
intenzitou svetla a poctem clánku na žaluzii. Rozmernejší žaluzie jsou osazovány vetším poctem 

clánku, aby byla dostatecne pokryta spotreba motoru vcetne elektroniky. 

kuje míru spolehlivosti dálkového ovládání. Nemela by klesnout pod hodnotu 100. Merená hodnota není 
Tímto mužete vyzkoušet možnosti umístení ovladace v dome. 

zvolit 

Mohou se objevit další hlášky: 
- „vybitý akum.“ (je vybitý akumulátor v žaluzii

13.3). 
- „aku.po vybití“ (akumulátor byl nedávno vybitý)
- „nejistá poloha“ (doporucuje se provést korekci 

polohování – kapitola 6.1.2) 
- „ztrac.poloha“ (je nutno provést korekci polohování 

kapitola 6.1.2) 

zvolit 

Dále pokracujte výberem nekteré 
z možností na displeji. Pozor, 
nabídka je vetší než velikost okna a 
proto se musíte n
pohybem kurzoru.

(verze dokumentu: 0.54) 

Vyberte ve strukture objektu koncovou žaluzii, jejíž stavy si chcete precíst. Musí se jednat o položku, do které není vnorena jiná. 

. Pro získání základního statusu pokracujte 

 

nejpravdepodobneji tyto varianty: 

Ze žaluzie je vyctena verze vestaveného software (firmware). Jedná se o dvoumístné císlo rozdelené teckou.  

umístených na zadní strane žaluzie. 
intenzitou svetla a poctem clánku na žaluzii. Rozmernejší žaluzie jsou osazovány vetším poctem 

kuje míru spolehlivosti dálkového ovládání. Nemela by klesnout pod hodnotu 100. Merená hodnota není 
 

žaluzii – kapitola 

nedávno vybitý) 
(doporucuje se provést korekci 

(je nutno provést korekci polohování – 

Dále pokracujte výberem nekteré 
možností na displeji. Pozor, 

nabídka je vetší než velikost okna a 
proto se musíte na její konec dostat 
pohybem kurzoru. 
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9.5. Aktuální napetí 
Vrací hodnotu napetí na akumulátoru žaluzie. V ideálním prípade neklesá napetí pod 2,4 voltu. Pokud však napetí klesá 
k hodnote 2,1 , nemusí žaluzie fungovat spolehlive, zvlášte u rozmernejších variant. Dále je treba vedet, že napetí na 
akumulátoru krátkodobe poklesne následkem vetší záteže (od motoru) a chvíli zustává nižší, dokud se akumulátor 
nevzpamatuje. 
 

9.6. Poloha žaluzie 
Vrací servisní informaci o poloze žaluzie. Napríklad 4 znamená „stažená žaluzie“ a 20 znamená „žaluzie stažená, ale s 
preklopenými lamelami“. 
 

9.7. Poslední zátež 
Jedná se o maximální zátež motoru žaluzie namerenou behem provádení poslední povelu. Jedná se o servisní 
bezrozmernou velicinu. Ideální je její ctení bezprostredne po vytažení žaluzie (nejnamáhavejší proces). 
 

9.8. Uplynulý cas 
Žaluzie vrací hodnotu odpovídající približnému poctu dnu provozu. Jedná se o servisní velicinu s pomerne vysokou 
nepresností, takže nemusí presne odpovídat poctu dnu. 
 

9.9. Celková dráha 
Žaluzie vrací hodnotu odpovídající celkové dráze, kterou žaluzie v souctu urazila. To znamená, že se zapocítává každý 
pohyb, vcetne naklopení lamel.  Jednotka odpovídá približne 3 až 4 metrum. 
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10. Solární regulátor 
 

 
 
 

 RZSR je exterierový modul sloužící k automatickému ovládání žaluzie na základe osvitu. Jeho primárním úkolem 
je regulace osvitu místnosti sluncem. Regulace muže být pozitivní, nebo negativní: 
 

1) Pozitivní regulace - Lamely jsou odclonování pri vysokém osvitu (typicky pro prímé slunce) a naopak zaclonovány pri 
malém osvitu. Tato regulace má dobrý smysl, pokud se místnost snažíme vyhrívat a žaluzie disponují teplne izolacním 
úcinkem, který tlumí únik tepla oknem ven z místnosti v dobe šera. 

2) Negativní regulace - Lamely jsou odclonovány za nízkého/mírného osvitu, ale zaclonují se (skokem nebo plynule) pokud 
osvit prekrocí danou úroven. Toto je typické využití RZSR, kdy se snažíme eliminovat úcinky prímého slunce, ale 
zároven chceme dostatek svetla, pokud slunce zajde za mraky. 

 

10.1.  Napájení a nabíjení regulátoru 
Energetická kapacita regulátoru je omezena superkapacitorem (neplést s akumulátorem, jedná se o kondenzátor). Jeho 

životnost a teplotní odolnost daleko prekonává akumulátory. Nevýhodou je nepomerne nižší kapacita, která vyžaduje denní 
dobíjení venkovním svetlem, což je ale v souladu se samotnou funkcí regulátoru -bez osvitu postrádá regulátor smysl. 

 

10.1.1 Externí dobíjení 

 
 
 Vzhledem k závislosti na svetelných podmínkách je pocítáno i s možností zprovoznení a  nastavení bez použití nabíjení 
svetlem. K tomuto úcelu lze použit dobíjecí adaptér (puvodní adaptér pro nouzové nabíjení žaluzií). Adaptér zapojte vidlicí do 
napájecí síte a druhý konec s konektorem na dlouhém kabelu zapojte do otvoru na spodní strane regulátoru. Nejpozdeji do 
nekolika sekund po zapojení by se mela rozsvítit kontrolní dioda ve strední cásti spodku krabicky. Pokud k tomu nedojde, zkuste 
konektor vysunout a zpetne zasunout, aby se procistily kontakty.  Dioda svítí necelých 30 sekund a následne zhasne. Približne po 
této dobe je regulátor plne nabitý. Pokud budete regulátor vystavovat castému nastavování (typicky pri prvním seznamování se), 
je vhodné ponechat dobíjecí konektor po tuto dobu zapojený. 
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 !Pozor! - dobíjení adaptérem není navrženo pro trvalý provoz ve venkovních podmínkách.
 

10.1.2 Stavy nabití kapacitoru

   Regulátor se muže nacházet v jednom ze trí stavu nabití kapacitou (energetické stavy
1) „stav 1“ - nefunkcní (vybitý) 
2) „stav 2“ - funkcní (nabitý) bez aktivní komunikace
3) „stav 3“ - funkcní (nabitý) s aktivní komunikací
 

První stav je typický pred instalací (po vyjmutí z balení), behem správného používání by k nemu již nemelo docházet. 
Druhý stav zajišt uje plnohodnotnou funkci regulátoru ohledne rízení žaluzií, není ale umožnena reakce na pokyny z ovladace (tím 
je snížena provozní spotreba). Tretí stav umožnuje i reakci na nastavování a ctení dat ovladacem, ale spotreba energie v klid
približne ztrojnásobí. Tento režim je dostupný prakticky jen pres den za dostatecného svetla.

 
 Mezi uvedenými režimy se regulátor prepíná automaticky 
 
1) pri rustu napetí na kapacitoru jsou stavy následující: 0V 
2) prí snižování napetí na kapacitoru jsou stavy následující: 3,8V a více = „stav 3“, 2,3V 
 

10.1.3 Minimální potrebný osvit

Minimální potrebný osvit garantující spolehlivou funk
sychravý podzim/zima, kdy regulátor hlásí osvit více, než 100 jednotek. T

Další podmínkou pro zajištení spolehlivé funkce
aby pri malém osvitu nedocházelo k castému rízení žaluzie (ideálne vubec, nebo jen ráno a vecer).
 

10.1.4 Rychlost dobíjení svetlem

Rychlost dobíjení svetlem je velmi výrazne závislá na kvalite pocasí. Zde je nekolik
 
osvit podle 
regulátoru 
(bezrozmerná 
nelineární velicina) 

dobití o 1 volt  uvedení z 0V do 
stavu 2 (takzvané 
oživnutí z nuly)

122 (zataženo) 4h 11h 

155  1h 15min 3h 30min

193 27min 1h 20min

240 (prímý dopad 
pozdního slunce) 

6min 17min

 

10.2.  Založení nového objektu regulátoru v
Abyste mohli regulátor používat, musí být nejprve v

následovne: 
 

 

nastav. 
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dobíjení adaptérem není navrženo pro trvalý provoz ve venkovních podmínkách. 

u 

Regulátor se muže nacházet v jednom ze trí stavu nabití kapacitou (energetické stavy): 

funkcní (nabitý) bez aktivní komunikace 
funkcní (nabitý) s aktivní komunikací 

První stav je typický pred instalací (po vyjmutí z balení), behem správného používání by k nemu již nemelo docházet. 
stav zajišt uje plnohodnotnou funkci regulátoru ohledne rízení žaluzií, není ale umožnena reakce na pokyny z ovladace (tím 

je snížena provozní spotreba). Tretí stav umožnuje i reakci na nastavování a ctení dat ovladacem, ale spotreba energie v klid
bližne ztrojnásobí. Tento režim je dostupný prakticky jen pres den za dostatecného svetla. 

Mezi uvedenými režimy se regulátor prepíná automaticky podle napetí na kapacitoru: 

pri rustu napetí na kapacitoru jsou stavy následující: 0V - 2,8V = „stav 1“, 2,8V - 4,0V = „stav 2“, 4,0V a více = „stav 3“.
prí snižování napetí na kapacitoru jsou stavy následující: 3,8V a více = „stav 3“, 2,3V - 3,8V = „stav 2“, 0V 

Minimální potrebný osvit 

Minimální potrebný osvit garantující spolehlivou funkcnost (bez ohledu na komunikaci s ovladacem) 
sychravý podzim/zima, kdy regulátor hlásí osvit více, než 100 jednotek. Tento osvit musí být splnen alespon 8 hodin denne.

spolehlivé funkce je primerené používání. To znamená nastavit parametry regulace tak, 
aby pri malém osvitu nedocházelo k castému rízení žaluzie (ideálne vubec, nebo jen ráno a vecer). 

Rychlost dobíjení svetlem 

Rychlost dobíjení svetlem je velmi výrazne závislá na kvalite pocasí. Zde je nekolik príkladu: 

uvedení z 0V do 
stavu 2 (takzvané 
oživnutí z nuly) 

uvedení z 0V do 
stavu 3 (takzvané 
oživnutí z nuly a 
pripravení na 
komunikaci) 

návrat zpet do stavu 
3 po automatickém 
prechodu ze stavu 3 
do stavu 2 (takzvané 
obnovení schopnosti 
komunikace) 

17h 1h 

3h 30min 5h 22min 

1h 20min 1h 50min 8min 

17min 26min 4min 

regulátoru v ovladaci 
Abyste mohli regulátor používat, musí být nejprve v ovladaci založen objekt, který ho bude zastupovat.

OK

(verze dokumentu: 0.54) 

První stav je typický pred instalací (po vyjmutí z balení), behem správného používání by k nemu již nemelo docházet. 
stav zajišt uje plnohodnotnou funkci regulátoru ohledne rízení žaluzií, není ale umožnena reakce na pokyny z ovladace (tím 

je snížena provozní spotreba). Tretí stav umožnuje i reakci na nastavování a ctení dat ovladacem, ale spotreba energie v klidu se 

4,0V = „stav 2“, 4,0V a více = „stav 3“. 
3,8V = „stav 2“, 0V - 2,3V = „stav 1“. 

ladacem)  je definován jako 
espon 8 hodin denne. 

í. To znamená nastavit parametry regulace tak, 

návrat zpet do stavu 
3 po automatickém 

echodu ze stavu 3 
do stavu 2 (takzvané 
obnovení schopnosti 

objekt, který ho bude zastupovat. Ten se založí 

 

OK 
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Vznikl zástupce regulátoru. Název se muže lišit, ale doporucuje se ho zmenit podle vlastních
 

vyberte písmeno v názvu, které chcete zmenit a potvrdte to tlacítkem

vyberte vhodný znak a opet stisknete

napríklad:  Pro uložení zmen použijte tlacítko

 

10.3.  Príhlášení regulátoru 

 
 

Pripojte nabíjecí adaptér k regulátoru a cekejte, dokud se na nem 

musíte ho nejprve alespon na 3 sekundy odpojit.) 

Behem svícení kontrolky po pripojení (svítí však jen asi 10 

zvolit 

zvolit 
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lišit, ale doporucuje se ho zmenit podle vlastních potreb (viz. následující popis)

 Pomocí tlacítek

vyberte písmeno v názvu, které chcete zmenit a potvrdte to tlacítkem . Nyní pomocí tlacítek

stisknete . Opakováním tohot postupu nadefinujete celý název, 

Pro uložení zmen použijte tlacítko .  

 tlacítkem sjed te na položku 

regulátoru a cekejte, dokud se na nem nerozsvítí kontrolka. (Pokud byl již pred tím adaptér pripojen, 

 
jen asi 10 sekund) pokracujte na ovladaci takto: 

zvolit OK 

zvolit 

uložit 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

(viz. následující popis).  

a

. Nyní pomocí tlacítek

postupu nadefinujete celý název, 

 

 

(Pokud byl již pred tím adaptér pripojen, 
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10.4.  Vyctení aktuálních hodnot z
Pro overení funkce regulátoru je doporuceno vycíst z

10.4.1 Merení osvitu regulátoru
 

 

 
 
 
Muže se ale vyskytnout následující problém: 
 

 
 

10.4.2 Merení napetí na kapacitoru

 

zvolit 

Jedná se o bezrozmernou velicinu, která roste s
logaritmický. To proto, aby nebyl rozdíl mezi stínem a sluncem tak obrovský.  Zde jsou príklady 
hodnot: 

- zataženo v zime 
- zataženo v léte 
-  slunce na podzim 
-  slunce v léte  

Hodnota 255 je meritelné maximum . Naopak hodnoty pod 100 se používají spíše k
soumraku. 

zvolit 

Toto je typické v dobe, kdy se regulátor nachází ve „stavu 2“ 
(viz. kapitola 10.1.2). To znamená, že funguje, ale 
z úsporných duvodu má automaticky vypnutý príjem. Proto se 
doporucuje, aby byl regulátor pri rozsáhlejších operacích 
s nastavením a testováním 
zvlášte v zimních mesících.
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Vyctení aktuálních hodnot z regulátoru 
Pro overení funkce regulátoru je doporuceno vycíst z nej merené parametry - nejjednodušší overení reakce. 

Merení osvitu regulátoru 

Merení napetí na kapacitoru 

 

Kontrolka na regulátoru krátce zabliká. To indikuje, že byl regulátor 
úspešne prihlášen.  

zvolit zvolit 

Jedná se o bezrozmernou velicinu, která roste s intenzitou osvitu. Její prubeh je ale zdánlive 
logaritmický. To proto, aby nebyl rozdíl mezi stínem a sluncem tak obrovský.  Zde jsou príklady 

zime   120 
  190 

slunce na podzim  240 
  více než 250 

Hodnota 255 je meritelné maximum . Naopak hodnoty pod 100 se používají spíše k

Význam jednotlivých úrovní napetí je 
popsán v kapitole  10.1.2.

dobe, kdy se regulátor nachází ve „stavu 2“ 
(viz. kapitola 10.1.2). To znamená, že funguje, ale 

úsporných duvodu má automaticky vypnutý príjem. Proto se 
doporucuje, aby byl regulátor pri rozsáhlejších operacích 

nastavením a testováním napájen dobíjecím adaptérem, 
zimních mesících. 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

 

Kontrolka na regulátoru krátce zabliká. To indikuje, že byl regulátor 

intenzitou osvitu. Její prubeh je ale zdánlive 
logaritmický. To proto, aby nebyl rozdíl mezi stínem a sluncem tak obrovský.  Zde jsou príklady 

Hodnota 255 je meritelné maximum . Naopak hodnoty pod 100 se používají spíše k merení svítání a 

Význam jednotlivých úrovní napetí je 
kapitole  10.1.2. 
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10.4.3 Zjištení verze firmware

 
 

10.5.  Nastavení slunecní regulace

 
Toto menu slouží k nastavení potrebných parametru regulace, na základe kterých b
k naklápení lamel. 

10.5.1 Nastavení slunecní regulace 
 

 
Význam položek: 

1) Osvit1 – hodnota osvitu, jejíž prekrocení znamená, 
2) Poloha1 – hodnota polohování lamel žaluzie v

 
Poznámka: pred nastavováním parametru osvit1 si nejdríve overte, jaké
10.4.1). 
 

10.5.2 Nastavení slunecní regulace 

 
Význam položek: 

1) Osvit2 - hodnota osvitu. Pokud osvit poklesne pod tuto úroven, znamená to, že je zataženo a clonení oken je nežádoucí.
2) Poloha2 – hodnota polohování lamel žaluzie v

 
Poznámka: pred nastavováním parametru osvit1 si nejdríve overte, jaké jsou reálné hodnoty osvitu v
10.4.1). 

zvolit 

zvolit 

zvolit 
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Zjištení verze firmware 

 

Nastavení slunecní regulace 

nastavení potrebných parametru regulace, na základe kterých bude regulátor posílat žaluziím povely 

Nastavení slunecní regulace – slunecno 

 

hodnota osvitu, jejíž prekrocení znamená, že je príliš ostré slunce 
hodnota polohování lamel žaluzie v prípade príliš ostrého slunce 

red nastavováním parametru osvit1 si nejdríve overte, jaké jsou reálné hodnoty osvitu v daném míste (viz. kapitola 

regulace – zataženo 

 

. Pokud osvit poklesne pod tuto úroven, znamená to, že je zataženo a clonení oken je nežádoucí.
hodnota polohování lamel žaluzie v prípade zatažené oblohy 

Poznámka: pred nastavováním parametru osvit1 si nejdríve overte, jaké jsou reálné hodnoty osvitu v daném míste (viz. kapitola 

Verze firmware je definována dvojcíslím 
rozdeleným teckou. Pozor! Verze firmware 
muže mýt vliv na nekteré funkce. Tento návod 
je platný pro verzi 2.1 a vyšší.

zvolit zvolit 

Tlacítky meníte hodnotu položky a tlacítky 

prepínáte mezi položkami. 

Tlacítky meníte hodnotu položky a tlacítky 

prepínáte mezi položkami. 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

ude regulátor posílat žaluziím povely 

daném míste (viz. kapitola 

. Pokud osvit poklesne pod tuto úroven, znamená to, že je zataženo a clonení oken je nežádoucí. 

daném míste (viz. kapitola 

Verze firmware je definována dvojcíslím 
Pozor! Verze firmware 

muže mýt vliv na nekteré funkce. Tento návod 
je platný pro verzi 2.1 a vyšší. 

meníte hodnotu položky a tlacítky 

meníte hodnotu položky a tlacítky 
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10.5.3 Nastavení slunecní regulace 

 
Následující tabulka popisuje význam jednotlivých režimu:
režim: polohování: 

mode0 nulový režim - regulátor je vypnutý 

mode1 dvoustavové 

mode2 plynulé 

mode3 dvoustavové 

mode4 plynulé 

mode5 dvoustavové 

mode6 plynulé 

mode7 dvoustavové 

mode8 plynulé 
 
Dvoustavové polohování: 
Regulátor využívá pouze dve polohy (poloha1, poloha2) a rídí se prahovými osvity (osvit1, osvit2). Pokud klesne osvit pod 
hodnotu „osvit2“, nastaví se poloha2. Pokud osvit prekrocí hodnotu „osvit1“, nastaví se poloha1.
 
Plynulé polohování: 
Regulátor využívá více poloh mezi „poloha1“ a „poloha2“ v
chová obdobne jako dvoustavové polohování. 
 
Nízká priorita príkazu: 
Na tyto takzvane podmínené príkazy reaguje žaluzie pouze
podmínených príkazu. To znamená, že pokud stáhnete žaluzii tlacítkem, nebude již žaluzie reagovat na regulátor, dokud to 
nepovolíte speciálním príkazem. 
 
Standardní priorita príkazu: 
Príkazy s touto prioritou se chovají stejne, jako byste je vytváreli
 

10.6.  Nastavení detekce soumraku

 

zvolit 
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Nastavení slunecní regulace – režim 

 

Následující tabulka popisuje význam jednotlivých režimu: 
priorita príkazu: opakování príkazu: 

regulátor je vypnutý  

nízká bez opakování 

nízká bez opakování 

standardní bez opakování 

standardní bez opakování 

nízká s opakováním 

nízká s opakováním 

standardní s opakováním 

standardní s opakováním 

Regulátor využívá pouze dve polohy (poloha1, poloha2) a rídí se prahovými osvity (osvit1, osvit2). Pokud klesne osvit pod 
hodnotu „osvit2“, nastaví se poloha2. Pokud osvit prekrocí hodnotu „osvit1“, nastaví se poloha1. 

Regulátor využívá více poloh mezi „poloha1“ a „poloha2“ v závislosti na osvitu „osvit1“ až „osvit2“. V krajních polohách se 

Na tyto takzvane podmínené príkazy reaguje žaluzie pouze tehdy, pokud je má povolené. Bežné ovládací povely blokují prijímání 
podmínených príkazu. To znamená, že pokud stáhnete žaluzii tlacítkem, nebude již žaluzie reagovat na regulátor, dokud to 

jne, jako byste je vytváreli stiskem tlacítka na ovladaci.  

Nastavení detekce soumraku 

Tlacítky meníte hodnotu režimu.

zvolit zvolit 

(verze dokumentu: 0.54) 

Regulátor využívá pouze dve polohy (poloha1, poloha2) a rídí se prahovými osvity (osvit1, osvit2). Pokud klesne osvit pod 

krajních polohách se 

tehdy, pokud je má povolené. Bežné ovládací povely blokují prijímání 
podmínených príkazu. To znamená, že pokud stáhnete žaluzii tlacítkem, nebude již žaluzie reagovat na regulátor, dokud to 

 

dnotu režimu. 
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 Setrvá-li osvit alespon dve minuty pod touto nastavenou úrovní, považuje to regulátor za soumrak.
 

10.7.  Nastavení detekce svítání 

 

 
 
Setrvá-li osvit alespon dve minuty nad touto nastavenou úrovní, považuje to regulátor za úsvit.
 

10.8.  Prenos nastavení do regulátoru
Prenos veškerých nastavení do regulátoru se provádí automaticky v
bylo nekteré nastavení zmeneno): 
 

 

Muže se stát, že se objeví hláška: 
 
 

Pokud na tuto varovnou hlášku odpovíte tlacítkem 
 
v ovladaci. Až bude regulátor pripraven prijmout nastavení
 

zvolit Tlacítky 

zvolit 
Tlacítky 

zpet 
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li osvit alespon dve minuty pod touto nastavenou úrovní, považuje to regulátor za soumrak. 

ad touto nastavenou úrovní, považuje to regulátor za úsvit. 

do regulátoru 
nastavení do regulátoru se provádí automaticky v okamžiku, kdy opouštíte nastavovací menu 

 

, nebude regulátor nastaven, ale parametry zustanou uloženy 

regulátor pripraven prijmout nastavení (napr. pripojen k napájeci), proved te následující operaci:

meníte hodnotu soumrakového osvitu. 

zvolit zvolit 

meníte hodnotu soumrakového osvitu. 

OK 

Toto je typické v dobe, kdy se regulátor nachází ve „stavu 2“ 
(viz. kapitola 10.1.2). To znamená, že funguje, ale 
z úsporných duvodu má automaticky vypnutý príjem. Proto se 
doporucuje, aby byl regulátor pri rozsáhlejších zmenách a 
testech nastavení napájen dobíjecím adaptérem, zvlášte 
v zimních mesících. 

ignoruj 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

nastavovací menu regulátoru (pokud 

 

, nebude regulátor nastaven, ale parametry zustanou uloženy  

roved te následující operaci: 

dobe, kdy se regulátor nachází ve „stavu 2“ 
(viz. kapitola 10.1.2). To znamená, že funguje, ale 

úsporných duvodu má automaticky vypnutý príjem. Proto se 
doporucuje, aby byl regulátor pri rozsáhlejších zmenách a 

tech nastavení napájen dobíjecím adaptérem, zvlášte 
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10.9.  Aktivace funkce regulátoru
Regulátory obsahují centrální aktivátory/deaktivátory funkcí. Ty musí být 

 

 
Funkci „monitor“ neaktivujte, ta je urcena pro servis
dopad. 
 

10.10.  Prirazování žaluzií k regulátorum
Ke každému regulátoru lze priradit až 8 žaluzií nebo jejich skupin. Ná
 

 
 

      
 
Nyní nastavíme parametry prirazení: 
 

zvolit 

zvolit 

akce 

zap./vyp. 

Pred názvem regulátoru se objevilo zaškrtnutí. To 
znamená, že regulátor „jih“ má prirazenu tuto 
skupinu žaluzií („místnost“).
Zatím ješte nejsou nastaveny parametry prirazení!
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Aktivace funkce regulátoru 
Regulátory obsahují centrální aktivátory/deaktivátory funkcí. Ty musí být podle potreby aktivovány: 

 

 

neaktivujte, ta je urcena pro servis a zbytecne by zvyšovala spotrebu regulátoru. Na funkci nemá pozitivní 

regulátorum 
Ke každému regulátoru lze priradit až 8 žaluzií nebo jejich skupin. Následuje príklad: 

zvolit 

zvolit zvolit 

Pred názvem regulátoru se objevilo zaškrtnutí. To 
znamená, že regulátor „jih“ má prirazenu tuto 
skupinu žaluzií („místnost“). 
Zatím ješte nejsou nastaveny parametry prirazení! 

(verze dokumentu: 0.54) 

 

. Na funkci nemá pozitivní 
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10.10.1 Prirazení funkce solární regulace

 
 
Nastavením na ON aktivujete solární regulaci pro aktuální žaluzii/skupinu
Šedé texty pouze informují o jednotném  nastavení regulace (nastavení osvitových prahu, krajních poloh a režimu). To 
všechny žaluzie na regulátoru stejné. 

10.10.2 Prirazení funkce detekce soumraku

 
 
Nastavením aktivace  na ON aktivujete detekci soumraku
Položka „prk.“ definuje príkaz, který žaluzie provede pri soumraku. Zde je tabulka p
 

pos 0-7 Naklopení lamel žaluzie do predepsané polohy.  
st Žaluzie sjede na dolní okraj okna
stp Žaluzie sjede na dolní okraj okna a preklopí lamely na opacnou stranu (lícem do místnosti)
vy Žaluzie vyjede k hornímu okraji okna.
reg+ Žaluzii bude povolena rea
reg- Žaluzii bude zakázána reakce na podmínené povely regulátoru

 
Šedá položka „osv“ pouze informuje o jednotném  nastavení prahu detekce soumraku. 
stejné. 
 

10.10.3 Prirazení funkce detekce svítání

 
 
Nastavením aktivace  na ON aktivujete detekci svítání pro aktuální žaluzii/skupinu.

Tlacítky 

Tlacítky 

tlacítky 

Tlacítky 

tlacítky 
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Prirazení funkce solární regulace 

Nastavením na ON aktivujete solární regulaci pro aktuální žaluzii/skupinu. 
Šedé texty pouze informují o jednotném  nastavení regulace (nastavení osvitových prahu, krajních poloh a režimu). To 

etekce soumraku 

detekci soumraku pro aktuální žaluzii/skupinu. 
, který žaluzie provede pri soumraku. Zde je tabulka príkazu: 

Naklopení lamel žaluzie do predepsané polohy.  Císlování poloh je stejné jako v kapitole 6.1.1.
Žaluzie sjede na dolní okraj okna 
Žaluzie sjede na dolní okraj okna a preklopí lamely na opacnou stranu (lícem do místnosti)

hornímu okraji okna. 
Žaluzii bude povolena reakce na podmínené povely regulátoru. 
Žaluzii bude zakázána reakce na podmínené povely regulátoru. 

Šedá položka „osv“ pouze informuje o jednotném  nastavení prahu detekce soumraku. To je pro všechny žaluzie na regulátoru 

detekce svítání 

Nastavením aktivace  na ON aktivujete detekci svítání pro aktuální žaluzii/skupinu. 

Nyní je treba nastavit, které funkce budou pro žaluzii 
aktivní a prípadne upresnit jejich nastavení.  
Pozor! Tyto parametry budou odeslány do regulátoru 
až behem návratu z tohoto menu. Regulátor musí být 
dostatecne nabitý, nebo pripojený k adaptéru. 

meníte stav aktivace (ON/OFF) 

meníte hodnotu položky a 

prepínáte mezi položkami. 

meníte hodnotu položky a 

prepínáte mezi položkami. 

(verze dokumentu: 0.54) 

Šedé texty pouze informují o jednotném  nastavení regulace (nastavení osvitových prahu, krajních poloh a režimu). To je pro 

kapitole 6.1.1. 

Žaluzie sjede na dolní okraj okna a preklopí lamely na opacnou stranu (lícem do místnosti) 

To je pro všechny žaluzie na regulátoru 

Nyní je treba nastavit, které funkce budou pro žaluzii 

Pozor! Tyto parametry budou odeslány do regulátoru 
tohoto menu. Regulátor musí být 
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Položka „prk.“ definuje povel, který žaluzie provede behem svítání. Tabulka povelu je shodná s tabulkou v predchozí kapitole. 
Šedá položka „osv“ pouze informuje o jednotném  nastavení prahu detekce svítání. To je pro všechny žaluzie na regulátoru stejné. 
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11. Odborná nastavení ovladace
 
Odborná nastavení jsou urcena „správci“ ovladace, nebo prímo celého systému žaluzií. Tato nastavení mají tak zásadní dopad na 
funkci ovladace, že je jejich použití chráneno dalším prístupovým heslem. Celková cesta k
 
Nejprve je treba dosáhnout základního nastavovacího menu.
 

 
Pokracujte volbou položky „Odborné“. 
 

 
Menu „Odborné“ obsahuje dve položky: 
 

 
 

11.1.  Kódování 

 

 
 

nastav. 

zvolit 

zvolit 

zvolit 
Tlacítky 

 a tlacítky 
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Odborná nastavení ovladace 
ovladace, nebo prímo celého systému žaluzií. Tato nastavení mají tak zásadní dopad na 

funkci ovladace, že je jejich použití chráneno dalším prístupovým heslem. Celková cesta k odborným nastavením

vovacího menu. 

 

OK

Každý ovladac je z výroby opatren vlastním unikátním vysílacím 
kódem v rozsahu 0 až 16777214. Pritom každá komplexní soustava 
žaluzií (dum/byt) musí mít vlastní kód. Proto se doporucuje 
ponechat puvodní, definovaný výrobcem, kde je zajištena 
unikátnost. V prípade potreb (napr. synchronizace ovladacu) je 
nutno tento kód zmenit. Je možné to provést napríkla
pres položku „edituj kód“. V každém prípade lze kdykoliv obnovit 
puvodní kódování dané výrobcem (položka „puvodní kód“).

volíte císlici 

meníte hodnotu císlice. 

(verze dokumentu: 0.54) 

ovladace, nebo prímo celého systému žaluzií. Tato nastavení mají tak zásadní dopad na 
odborným nastavením je následující: 

 

 

OK 

OK 

výroby opatren vlastním unikátním vysílacím 
každá komplexní soustava 

žaluzií (dum/byt) musí mít vlastní kód. Proto se doporucuje 
ponechat puvodní, definovaný výrobcem, kde je zajištena 

prípade potreb (napr. synchronizace ovladacu) je 
nutno tento kód zmenit. Je možné to provést napríklad manuálne 

každém prípade lze kdykoliv obnovit 
puvodní kódování dané výrobcem (položka „puvodní kód“). 
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11.2.  Synchronizace 

11.2.1 Smazat objekty 

 

11.2.2 Vyslat objekty 

 

11.2.3 Prijmout objekty 
Data o žaluziích, regulátorech a casovacích budou prijata z jiného ovladace. Musí se jednat o kompatib
v režimu odesílání techto dat. 

 

                                                              
 

zvolit 

zvolit 

zvolit 

zvolit 

Zde tentokrát záleží na tom, zda
chcete prijímat seznam a nastavení 
regulátoru. Doporucuje se však 
udržovat data regulátoru pouze 
v jednom ovladaci, aby nedocházelo 
k rozdílnosti nastavení regulátoru 
uvnitr ruzných ovladacu. 
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Data o žaluziích, regulátorech a casovacích budou prijata z jiného ovladace. Musí se jednat o kompatibilní ovladac, navíc musí být 

                                       

                                                                  

Synchronizace se týká komfortních dálkových ovladacu 
obsahujících stromovou strukturu objektu (žaluzie, casovace, 
regulátory). Tuto strukturu lze kopírovat mezi jednotlivými ovladaci 
a vytváret tak klony. Dále je možné celou strukturu smazat a uvést 
do továrního nastavení.  

Mazat lze bud  samotné casovace, samotné regulátory, nebo 
celkovou strukturu žaluzií vcetne casovacu a regulátoru.

Data o žaluziích, regulátorech a casovacích se odesílají jinému 
ovladaci. Musí se jednat o kompatibilní ovladac, navíc musí být 
v režimu príjmu a ocekávající tato data. 

ANO 
Zde záleží, zda chcete 
prijmout i strukturu 
casovacu, nebo ji 
nechat prázdnou.

Zde tentokrát záleží na tom, zda 
chcete prijímat seznam a nastavení 
regulátoru. Doporucuje se však 
udržovat data regulátoru pouze 

jednom ovladaci, aby nedocházelo 
rozdílnosti nastavení regulátoru 

 

NE 

(verze dokumentu: 0.54) 

ilní ovladac, navíc musí být 

                                          

 

Synchronizace se týká komfortních dálkových ovladacu 
obsahujících stromovou strukturu objektu (žaluzie, casovace, 
regulátory). Tuto strukturu lze kopírovat mezi jednotlivými ovladaci 
a vytváret tak klony. Dále je možné celou strukturu smazat a uvést 

Mazat lze bud  samotné casovace, samotné regulátory, nebo 
celkovou strukturu žaluzií vcetne casovacu a regulátoru. 

odesílají jinému 
ovladaci. Musí se jednat o kompatibilní ovladac, navíc musí být 

Zde záleží, zda chcete 
prijmout i strukturu 
casovacu, nebo ji 
nechat prázdnou. 

ANO 
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11.2.4 Prijmout ze starého 

Tato volba je zde kvuli kompatibilite se starší verzí ovladace. Data o žaluziích, ale bez regulátoru a casovacu budou prijata
jiného staršího ovladace. Musí se jednat o starší generaci ovladace s
odesílání techto dat.  Puvodní casovace a regulátory na cílovém ovladaci budou smazány.
 

 
 

11.2.5  Synchronizace – doporucený postup

1) Pripravte si zdrojový ovladac. Pokud se jedná o starší verzi s
s ním. Vstupte na tomto ovladaci do menu „odborné“ (viz. úvod kapitoly 11)
podmenu „synchronizace“ (kapitola 11.2). 

2) Pripravte si cílový ovladac. Vstupte na tomto ovlada
3) Na cílovém ovladaci aktivujte položku „prijmout objekty“, nebo „prijmout ze starého“, v závislosti na zdrojovém 

ovladaci (viz. kapitoly 11.2.3 a 11.2.4). Potvrd te hlášky, dokud se neobjeví informa
4) Na zdrojovém ovladaci spust te vysílání (viz. kapitola 11.2.2
5) Nyní se prenáší data mezi ovladaci. Ovladace by nemeli být k

k presaturování signálu. 
 

11.3.  Puvodní parametry 
Veškeré nastavitelné parametry ovladace budou uvedeny do továrního nastavení, krome struktury objektu (žaluzie, casovace, 
regulátory). Mezi tyto parametry patrí nastavení displeje, funkce Astro, kódování vysílání a podobne.
 

 
 
 

  

zvolit 

zvolit 
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Tato volba je zde kvuli kompatibilite se starší verzí ovladace. Data o žaluziích, ale bez regulátoru a casovacu budou prijata
jiného staršího ovladace. Musí se jednat o starší generaci ovladace s cernobílým textovým displejem, navíc musí být v

Puvodní casovace a regulátory na cílovém ovladaci budou smazány. 

doporucený postup 

Pripravte si zdrojový ovladac. Pokud se jedná o starší verzi s cernobílým textovým displejem, použijte návod dodávaný 
ním. Vstupte na tomto ovladaci do menu „odborné“ (viz. úvod kapitoly 11). U aktuální verze ovladace vstupte navíc do 

 
Pripravte si cílový ovladac. Vstupte na tomto ovladaci též do menu „odborné“ > „synchronizace“ (kapitola 11.2)
Na cílovém ovladaci aktivujte položku „prijmout objekty“, nebo „prijmout ze starého“, v závislosti na zdrojovém 
ovladaci (viz. kapitoly 11.2.3 a 11.2.4). Potvrd te hlášky, dokud se neobjeví informace: „Pripravuji pamet “.
Na zdrojovém ovladaci spust te vysílání (viz. kapitola 11.2.2,  nebo položka „posilej“ na starém ovladaci

Ovladace by nemeli být k sobe umísteny blíže než 20cm, aby nedošlo 

Veškeré nastavitelné parametry ovladace budou uvedeny do továrního nastavení, krome struktury objektu (žaluzie, casovace, 
regulátory). Mezi tyto parametry patrí nastavení displeje, funkce Astro, kódování vysílání a podobne. 

 

ANO 

ANO 

(verze dokumentu: 0.54) 

Tato volba je zde kvuli kompatibilite se starší verzí ovladace. Data o žaluziích, ale bez regulátoru a casovacu budou prijata z 
, navíc musí být v režimu 

 

textovým displejem, použijte návod dodávaný 
verze ovladace vstupte navíc do 

(kapitola 11.2). 
Na cílovém ovladaci aktivujte položku „prijmout objekty“, nebo „prijmout ze starého“, v závislosti na zdrojovém 

ce: „Pripravuji pamet “. 
,  nebo položka „posilej“ na starém ovladaci) 

, aby nedošlo 

Veškeré nastavitelné parametry ovladace budou uvedeny do továrního nastavení, krome struktury objektu (žaluzie, casovace, 
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12. Modul ovládacího tlacítka 
 
 

RZTL je jednoúcelový modul s kolébkovým tlacítkem pro jeden kanál (jedna žaluzie, nebo jedna skupina). Každý modul je 
dodáván s prednastaveným kódem a adresou, díky tomu je vhodný k samostatnému provozování se žaluziemi bez nutnosti 
synchronizace s dálkovým ovladacem. 
 

12.1.  Základní funkce tlacítek nahoru/dolu 
1) šipka nahoru   - rychlý opakovaný stisk (dvojklik) = vytažení lamel 

              - krátký stisk = otevrení lamel (podle prednastavení) 
              - stisknutí a držení tlacítka = vytahování lamel po dobu stisknutí 

2) šipka dolu        - rychlý opakovaný stisk (dvojklik) = stažení lamel 
           - krátký stisk = zavrení lamel (podle prednastavení) 
           - stisknutí a držení tlacítka = stahování lamel po dobu stisknutí 

 
pozn.: probíhající vysílání príkazu je indikováno kontrolkou. 
 

12.2.  Nastavení žaluzie pomocí RZTL 
Modul tlacítka umožnuje základní nastavení žaluzie. Pro instalaci žaluzie tedy není nutný komfortní dálkový ovladac. 
V normálním režimu slouží šipky tlacítka k prostému pohybu žaluzie. Tento režim zmeníte skrytým tlacítkem pro „aktivaci 
nastavovacího módu“. K jeho stisknutí je zapotrebí tenký nevodivý predmet, nejlépe párátko. Po jeho stisknutí se rozsvítí 
kontrolka. Modul byl uveden do nastavovacího režimu. V tomto režimu jsou dostupné následující funkce: 
 

a) prihlášení žaluzie - krátký stisk šipky dolu. Použití: Na žaluzii stisknete tlacítko pod krytkou, rozsvítí se kontrolka. 
Vzápetí stisknete na modulu tlacítka šipku dolu. Kontrolka žaluzie zabliká, žaluzie je prirazena k tlacítku. Toto prihlášení 
však zruší prihlášení této žaluzie k jakémukoliv predchozímu ovladaci/tlacítku. Jak toto obejít popisuje kapitola 13.1. 

b) kalibrace polohy žaluzie - rychlý opakovaný stisk ( dvojklik ) nahoru. Použití: Žaluzie musí být pred tím sjetá dolu na 
požadované maximum. Potom stisknete opakovane šipku nahoru. Žaluzie vyjede nahoru a zaznamená délku dráhy, 
kterou musí urazit mezi horní a spodní hranou okna. 

c)  korekce polohování žaluzie - krátký stisk nahoru. Použití: kdykoliv, kdy zacne docházet k chybám polohování (žaluzie 
nedojíždí na okraj okna nahore, ci dole). 

d) pojezd žaluzie mimo nastavené meze - stisk a držení tlacítka nahoru nebo dolu. Použití: je-li vyžadován pohyb žaluzie 
mimo meze dané kalibrací. 

 
Ukoncení nastavovacího módu provedete opetovným stiskem tlacítka pro aktivaci nastavovacího módu. 
 

12.3.  Konfigurace modulu tlacítka 

12.3.1 Konfigurace naklápení lamel 
Mužete definovat, jak se budou lamely žaluzie naklápet pri bežných pokynech. Nejprve musíte uvést modul do 

konfiguracního režimu: Kontrolka musí být zhasnutá (normální režim). Nyní stisknete a držte nastavovací tlacítko a dále 
stisknete a zase uvolnete (1x klik) šipku nahoru. Jakmile se kontrolka rozbliká, uvolnete tlacítko. Modul se nachází 
v konfiguracním režimu a tlacítka šipek nahoru/dolu mají následující funkce: 
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1) Postupné naklápení lamel – krátký stisk nahoru/dolu. Mení se poloha lamel po krocích a na konci se vždy preklopí zpet 
na zacátek/na konec. 

2) Uložení polohy lamel jako definice pro odclonení – rychlý opakovaný stisk (dvojklik) nahoru (kontrolka pomalu 
zabliká). Musí být v souvislosti s predchozím použitím povelu „postupné naklápení lamel“. 

3) Uložení polohy lamel jako definice pro zaclonení – rychlý opakovaný stisk (dvojklik) dolu (kontrolka pomalu zabliká). 
Musí být v souvislosti s predchozím použitím povelu „postupné naklápení lamel“. 

4) Uložení polohy lamel jako definice pro naklopení po stažení – stisknout a držet šipku dolu asi 2 sekundy (kontrolka 
pomalu zabliká). Musí být v souvislosti s predchozím použitím povelu „postupné naklápení lamel“. 

 

12.3.2 Klonování kódu a adresy 
Pokud již používáte komfortní ovladac, který zahrnuje podrobné ovládání všech Vašich žaluzií, muže být užitecné 

prenést jednotlivé adresování a kódování z komfortního ovladace do modulu tlacítek. Potom nemusíte provádet inicializaci 
žaluzie, protože modul tlacítka bude kopírovat povely z ovladace. Postup: 

1) Nejprve musíte uvést modul do konfiguracního režimu: Kontrolka musí být zhasnutá (normální režim). Nyní stisknete a 
držte nastavovací tlacítko a dále stisknete a zase uvolnete (1x klik) šipku nahoru. Jakmile se kontrolka rozbliká, uvolnete 
tlacítko. Modul se nachází v konfiguracním režimu 

2) Na komfortním ovladaci zvolte žaluzii, nebo skupinu, kterou chcete priradit tlacítku (jako v kapitole 4) 
3) Spust te funkci  „akce“> „instalace“> „prihlášení“ (viz. kapitola 4) 
4) Kontrolka na modulu tlacítka zabliká a zhasne. Adresa a kódování je nastaveno, konfiguracní režim byl ukoncen. 

 

12.4.  Navrácení továrních nastavení 
1) Sejmete vrchní plastový kryt RZTL. 
2) Vyjmete baterii z držáku. 
3) Stisknete a držte stisknuté obe tlacítka pro smer nahoru a dolu. 
4) Nasunte baterii do držáku. 
5) Uvolnete obe tlacítka. 
6) Nasad te zpet plastový kryt RZTL. 
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13. Servisní manipulace se žaluzií 
 

13.1.  Prihlašovací režim 
V kapitolách 4 a 12.2 se provádí prihlášení žaluzie ke komfortnímu ovladaci, respektive modulu tlacítka. Pri této operaci se 
žaluzie uvádí do inicializacního režimu. Existují však dve možnosti (ve zmínených kapitolách se uvádí pouze ta první, protože je 
kompatibilní se všemi staršími verzemi žaluzií Energy). V obou prípadech musíte sejmout levou krytku žaluzie a použít tlacítko 
pod ní (viz. obrázek): 

1) Režim pro „jednoduché“ prihlášení - Krátce stisknete tlacítko na žaluzii. Kontrolka se rozsvítí. Pokud nyní žaluzie 
prijme inicializacní pokyn, naucí se reagovat pouze na kódování a adresu z tohoto pokynu. Veškerá predchozí prirazení 
budou ztracena. 

2) Režim pro „násobné“ prihlášení – Nekolikrát (10x) stisknete tlacítko na žaluzii, dokud se kontrolka nerozbliká. Pokud 
nyní žaluzie prijme inicializacní pokyn, naucí se reagovat na kódování a adresu z tohoto pokynu a pritom si dále bude 
pamatovat i predchozí prihlašování. Celkem si muže žaluzie pamatovat až 8 ruzných prihlášení (od ruzných ovladacu a 
tlacítek). 

 
Poznámka 1: „násobné“ prihlášení není podporováno u starých verzí žaluzií Energy. 
Poznámka 2: „jednoduché“ prihlášení se muže použít za úcelem smazání všech predchozích prihlášení. 
 

 

13.2.  Nouzové vytažení žaluzie 
V prípade, že potrebujete žaluzii nouzove vytáhnout bez dostupného ovládacího prvku (ovladac/modul tlacítek), postupujte 
následovne: 

1) Sejmete levou krytku žaluzie, pod kterou se nachází tlacítko. 
2) Stisknete tlacítko a držte jej, dokud se žaluzie nerozjede nahoru (po nekolika sekundách). 
3) Žaluzie se sama zastaví v koncové poloze. 

 

13.3.  Energie akumulátoru 
 Žaluzie Energy využívá jako zdroje energie NiMH akumulátor s minimálním samovybíjecím proudem. Tento akumulátor 
je dále dobíjen malým fotovoltaickým modulem, který se skládá z ruzného množství clánku, podle velikosti žaluzie. V prípade 
nedostatku svetla, nebo vysoké frekvence používání vytahování lamel je možno dobíjet akumulátor pomocí doplnkového sít ového 
adaptéru. Ani fotovoltaický panel ani dobíjecí adaptér nemohou sloužit jako výhradní zdroj napájení žaluzie a nahradit 
akumulátor. Akumulátor musí být pripojen vždy! 

13.3.1 Požadavek solárního dobíjení žaluzie Energy 
 Akumulátor je prubežne dobíjen fotovoltaickými clánky, které zajišt ují dlouhodobou bezúdržbovou funkci bez dalšího 
dobíjení. Ve skutecnosti lze žaluzii s plne nabitým akumulátorem provozovat mesíc i déle bez fotovoltaického dobíjení (se 
zakrytými fotovoltaickými clánky). Pro trvalou funkci je však nutno zajistit dostatecný denní osvit. Žaluzie je schopna zarucit 
jedenkrát denne vytažení a stažení lamel, pokud je splnena podmínka osvitu fotovoltaických clánku minimálne 2000 luxu po dobu 
8 hodin denne. Následující tabulka ukazuje, jaké minimální hodnoty by meli být ze žaluzie vycteny ovladacem (viz. kapitola ), pri 
dostatecném osvetlení. 
 
pocet clánku 1 2 3 4 5 

osvit podle žaluzie pri 2000lux 
(bezrozmerná velicina) 

8 jednotek 15 jednotek 23 jednotek 30 jednotek 38 jednotek 
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13.3.2 Výmena akumulátoru 
 Pri výmene akumulátoru si pocínejte velmi opatrne, v žádném prípade nepoužívejte násilí, protože pripojovací konektor 
je vybaven aretacním prvkem. K výmene akumulátoru by melo docházet jen velmi vzácne. Pokud k tomu nastane duvod, 
postupujte následovne: 
 

 
 

1) Odejmete plastovou krytku akumulátoru (posunout doprava a vyjmout): 

 
2) Vyklopte pravou stranu akumulátoru ven ze žaluzie. Levá strana je stále pripojena krátkým kabelem k elektronice. 

K vyklopení použijte nehty, nebo drevené párátko. Vyvarujte se ostrých tvrdých predmetu, které by mohli poškodit 
plášt  akumulátoru: 

 
3) Zasunte prst (ukazovácek) za konektor, kterým je kabel ukoncen na strane elektroniky. Meli byste zde, na „tele“ 

konektoru, pocítit drobný stlacitelný výstupek. Stlacte ho a opatrne se pokuste konektor vysunout smerem doprava. 
Nesnažte se pusobit velkou silou, jinak riskujete poškození prívodu: 
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4) Po vyjmutí akumulátor nevhazujte do smíšeného odpadu, ale vyhledejte nejbližší sberné stanovište pro upotrebené 
baterie a akumulátory. 

 
5) Nyní vezmete nový akumulátor a zasunte jeho konektor do pripojovacího konektoru elektroniky, tam kde byl 

zapojen starý akumulátor. Aretacní zobácek konektoru na kabelu musí smerovat dozadu. Pri zasouvání není nutno 
aretacní zobácek stlacovat, pouze pri vysouvání. Jakmile ucítíte jemné cvaknutí, je akumulátor pripojen: 

 

6) Vložte opatrne akumulátor do prostoru pro akumulátor tak, aby nevycníval ven: 

 
 

7) Nasad te plastovou krytku akumulátoru a zajistete ji posunem doleva: 
 

 
8) Proved te rychlou kalibraci žaluzie (viz. kapitola 6.1.2 nebo 12.2). Žaluzie vyjede na horní doraz a zreferuje si horní 

polohu. 
 

13.3.3 Chování žaluzie pri vybitém akumulátoru: 

 V prípade nedostatecného osvetlení, nebo v prípade príliš castého aktivního používání žaluzie, muže být akumulátor 
vybit tak, že již není možno žaluzii vytáhnou vzhuru. Tomuto stavu se prizpusobí i chování elektroniky žaluzie. Je-li indikován 
špatný stav energie v akumulátorech (žaluzie nemuže pracovat požadovaným zpusobem), zacne žaluzie reagovat na príkaz 
vytažení jako na príkaz odclonení lamel. Tento stav je možno zjistit také pomocí ovladace (viz. kapitola 9). Z tohoto režimu lze 
žaluzii vymanit jedine dobitím akumulátoru na dostatecnou úroven (bud  dlouhodobe ze slunecního svetla nebo rychle pomocí 
dobíjecího adaptéru). 
 
 

13.4.  Dobíjení doplnkovým adaptérem 
 V prípade nedostatecného osvetlení, nebo v prípade príliš castého aktivního používání žaluzie, muže být akumulátor 
vybit tak, že již není možno žaluzii vytáhnou vzhuru. V takovém prípade mužete použít doplnkový dobíjecí adaptér, který behem 
nekolika minut doplní alespon tolik energie, aby mohla žaluzie plne fungovat, prestože plné dobití akumulátoru trvá asi 8 hodin. 
Samozrejme také záleží na rozmeru a hmotnosti žaluzie (velká a težká žaluzie vyžaduje k vytažení více nabitý akumulátor, než-li 
malá žaluzie). 
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K žaluzii se adaptér pripojuje pomocí konektoru, který je umísten ve spodní cásti levého kraje horního profilu žaluzie 

(viz. následující obrázek). Tento konektor je na žaluzii cástecne zakryt plastovou krytkou. 
 

 Plné nabití prázdného akumulátoru trvá asi 8 hodin. Pokud však upravíte instalaci a režim používání žaluzie tak, aby 
nedocházelo k opakovanému vybití akumulátoru (dostatek svetla, menší intenzita spouštení príkazu apod.), potom není nutno 
nabíjet akumulátor zcela a bohate postací hodinové nabíjení. 
 

!POZOR: Tento adaptér nelze použít jako náhrada za napájení akumulátorem! Akumulátor musí být vždy zapojen! 
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14. Prehrání firmware komfortního ovladace (USB verze) 
 

Pokud vlastníte komfortní ovladac s USB portem, mužete aktualizovat jeho vnitrní program (firmware). Toto doporucujeme 
z duvodu neustálých inovací firmware a doplnování nových funkcí.  

Aktuální firmware lze stáhnout ze stránek spolecnosti LG System. Soucástí balíku je aplikace „EnergyZavadec.exe“, USB 
ovladac  a soubor s príponou „s19“, který obsahuje samotný firmware. 

 
!POZOR! – Pred prvním spuštením aplikace „EnergyZavadec.exe“ je nutno do Windows nainstalovat systémový USB 

ovladac.  
 

14.1. Instalace systémového USB ovladace 
1) Zkopírujte na disk pocítace složku „driver USB-Energy“, která se nachází v balíku staženém z internetu. 
2) Pripojte k Vašemu pocítaci komfortní ovladac Energy (pomocí miniUSB kabelu). 
3) Operacní systém Windows oznámí nalezení nového zarízení a bude požadovat instalacní soubory (systémové ovladace). 

Pokud se požadavek neobjeví, bud  jsou již systémové ovladace naistalovány (procedura je hotová), nebo nedošlo ke spojení 
pocítace s USB zarízením (zkuste predchozí krok zopakovat a overit). 

4) Jako zdroj systémových ovladacu zvolte rucne složku „driver USB-Energy“. Operacní systém ve složce identifikuje správný 
ovladac a nainstaluje jej do systému. 

 

14.2. Prehrání firmware 
Je dobré vedet, že i po prehrání ovladace novým firmware zustane zachováno uživatelské nastavení parametru, vcetne 
struktury žaluzií, casovacu a regulátoru (pokud není k novému souboru s firmwarem priložen popis, který hovorí jinak). 
 

1) Vyndejte z ovladace baterie (ovladac se vypne) a nezapojujte USB kabel. 
2) Držte stisknuté tlacítko OK na ovladaci a zároven pripojte USB kabel. Displej ovladace by mel zustat cerný. 
3) Spust te aplikaci „EnergyZavadec.exe“ 

4) Vyckejte, až se v okne objeví zarízení „Energy“ a stav 
„spojeno“. Mela by to být otázka maximálne deseti sekund. 

5) Kliknete myší na „nacti FW ze souboru“. 
6) Otevre se okno pro výber souboru z firmware. Zde musíte najít/otevrít aktuální soubor, který jste stáhli ze stránek LG 

Systém (s príponou S19). Po jeho otevrení zacne probíhat zápis do programové pameti ovladace. 
7) Pokud se nekterý krok nezdarí/preruší, ukoncete aplikaci „EnergyZavadec“ a zkuste celý postup zopakovat. 
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15. Technické parametry 
 

16.1. Spolecné vlastnosti 
vysílací frekvence 868,3 MHz 
Modulace GFSK (druh frekvencní modulace) 
speciální vlastnosti príjem pullingem (pro snížení spotreby) 
 

16.2.  Žaluzie Energy 
jmenovité napetí 2,4V stejnosmerné (speciální akumulátor) 
maximální proud 2A 
Akumulátor NiMH (modul 2x1,2V) 
otácky motoru (vcetne prevodovky) 50ot/min nebo 34ot/min (podle verze prevodu) 
rozsah pracovních teplot 5 až 35 °C 
 

16.3.  Komfortní ovladac 
jmenovité napetí 3V (dvojice baterií velikosti AAA) 
Displej 128x128, 256barev 
spotreba v aktivním stavu do 60mA (podle cinnosti a nastavení podsvícení) 
Spotreba v klidu (pohotovostní spánek) 15uA 
rozsah pracovních teplot 5 až 35 °C 
 

16.4. Modul tlacítka 
jmenovité napetí 3V (clánek typu CR2450) 
spotreba v klidu do 4uA 
rozsah pracovních teplot 5 až 35 °C 
 

16.5. Solární regulátor 
napájení vlastní fotovoltaický clánek + integrovaný kapacitor 
výdrž v pohotovosti bez svetla (na plné nabití) pres 16 hodin 
rozsah pracovních teplot -20 až 50 °C 
 

16.6. Dobíjecí adaptér 
napájení (prívod) 230V/50Hz (sít ová zásuvka) 
výstupní napetí 3,3V DC 
maximální výstupní proud 300mA 
rozsah pracovních teplot 5 až 35 °C 
 
 


