
Návod k obsluze
D306A,B ‐  přijímač 4 / 2 kanály, 433MHz

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: 

4xkanál 
Napájení DC 12V, dosah 30 až 100m(v závislosti na překážkách), Pracovní frekvence:  433MHz (volitelně), Relé: 12A / 14VDC, 7A / 
120VAC, Rozměry přijímače: 7,6×2,5×5,3cm, hmotnost: 66g 

2xkanál 
Napájení DC 12V, dosah 30 až 100m(v závislosti na překážkách), Pracovní frekvence: 433MHz, Relé: 10A / 250VAC, 10A / 277VAC, 
12A / 125VAC,  Rozměry přijímače: 7,6×2,5×5,3cm, hmotnost: 58g 

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 přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Použití: Schéma zapojení. Režim 1) okamžitý   

Kompatib vyilní sílače: 

D306A ‐ zatím není k dispozici  
D306B ‐ T331A, T332A 

Režim 2) On / Off   Režim 3) flip‐flop      

Přijímač může pracovat v jednom ze tří režimů 
- Režimy programujeme při vypnuté řídící jednotce!!! Příslušný režim nastavíme pomojí jumperové propojky.
1.) Okamžité - (výchozí) - stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas přidržení tlačítka aktivuje odpovídajícím relé. 
Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne.
2.) On / Off - stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači se aktivuje odpovídající relé. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se deaktivuje relé. 
Kanály pracují nezávisle.
3.) Flip-Flop - stisknutím tlačítka spínače dálkového ovládání aktivuje odpovídající relé a současně vypne relé, které bylo dříve zapnuté. 
Dalším stisknutím stejného tlačítka se nezmění nic. V tomto režimu je vždy jedno relé pod napětím.

Programování ovladačů: 
Stiskněte tlačítko učení v přijímači, LED se rozsvítí červeně, stiskněte tlačítko i na dálkovém ovladači, uvolněte tlačítko na ovladači po 
cca 3 sekundách. Pusťte tlačítko na přijímači. Opětovně zmáčkněte tlačítko na ovladači, LED zabliká 4× červeně - hotovo. Opakujte 
tento postup s dalšími ovladači. Přijímač může být naprogramován až na 29 ovladačů (naprogramováním třicátého - první padá).  

Vymazání ovladačů: (všech) - stiskněte tlačítko učení na ovladači po dobu 10 sekund. LED kontrolka se rozsvítí červeně, signalizace 
smazání je indikována zelenou barvou. 

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.       
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Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 




