
 

Návod k obsluze 
D303H - Univerzální kopírující dálkový ovladač, bílý 

 
Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento 
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k 
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek 
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv 
přečíst! 

 
 
Popis: 
Univerzální 4kanálový kopírující dálkový ovládač s pevným kódem na frekvenci 433,92 MHz. 
Toto dálkové ovládání je ideálním řešením pro lidi, kteří mají jeden ovladač v práci a chtějí 
získat druhý rezervní. 

 
K prodeji jsou k dispozici 2 verze dálkového ovladače, programovací procedura musí být 
nejprve provedena ve variantě B. 

 
 
Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit 

 
Použití: 
Tlačítka dálkového ovládání: 
- tlačítko A - velké levé tlačítko na dálkovém ovládání 
- tlačítko B - velké pravé tlačítko na dálkovém ovládání 
- Tlačítko C - malé levé tlačítko na dálkovém ovládání 
- tlačítko D - malé pravé tlačítko na dálkovém ovládání 

 

 
Vymazání paměti dálkového ovladače 
Varianta A 
1. Stiskněte a podržte současně tlačítka A a B - po vteřině kontrolka jednou blikne a 
poté zabliká rychle. 
2. Paměť dálkového ovladače byla vymazána (po stisknutí libovolného tlačítka kontrolka 
NESVÍTÍ stálým světlem, jen blikne a zhasne) 
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Kopírování signálu 
1. Chcete-li zahájit kopírování, odstraňte dříve uložené kódy tlačítek z 
dálkového ovladače (viz: „Vymazání paměti dálkového ovladače“) 
2. Přibližte oba dálkové ovladače k sobě, jak je znázorněno na 
obrázku. (Pamatujte, že oba dálkové ovladače musí být velmi blízko u 
sebe a musí mít funkční baterie. 

 
Varianta A 
1. Stiskněte a chvíli přidržte tlačítko A současně na obou ovladačích. Kontrolka blikne a poté 
začne rychle blikat, což znamená, že tlačítko bylo zkopírováno správně. 
2. Opakujte postup s dalšími tlačítky B až D na dálkovém ovládání. 

 

Obnovení paměti 
Varianta A 
Stiskněte současně tlačítka C a D - kontrolka blikne a poté začne rychle blikat. To znamená, že 
paměť byla obnovena správně. 

 
 
Specifikace 
- Napětí: DC 12V 
- Pracovní proud: 10 mA 
- Baterie: A27 / 12V 
- Frekvence: 433,92 MHz 
- Funkce kopírování kódu 
- Funkce vymazání kódu 
- 4 programovatelné kanály 
- Odolné kovové pouzdro 
- Rozměry: 55 mm x 29 mm x 14 mm 

 

Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

 
 
 
Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 

 
            05.10.2022 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 

 

mailto:hadex@hadex.cz
mailto:hadex@hadex.cz

