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ÚVOD: 
 
P�i použití rádiového ovládacího systému vyšle vysíla� p�ijíma�i “signál“, který, je-li 
rozpoznán jako platný, aktivuje výstupní relé. 
S ohledem na skute�nost, že by vysíla� m�l aktivovat pouze p�ijíma�, ke kterému byl 
p�i�azen a ne  jakýkoliv p�ijíma�, musí být vysílaný signál zakódovaný, což znamená, že 
každý p�ijíma� bude rozeznávat sv�j vlastní signál a ne jiné, které by mohly být podobné.  
V tradi�ních systémech lze kód navolit pomocí sady mikrospína�� ve vysíla�i (což nabízí 
pouze n�kolik tisíc kombinací) nebo jej lze naprogramovat p�ímo p�i výrob� (v tomto 
p�ípad� máte dostupných n�kolik milion� r�zných �íselných kód�); nicmén� �íselný kód je 
pevný, což znamená, že p�i každém jeho vysílání je odeslán stejný signál. Skute�nost, že je 
kód vysílán rádiov� a že je pokaždé stejný bohužel umož�uje kód (t�eba i na dálku) zachytit 
a zaznamenat a potom jej používat jako “klí�“ k otvírání Vašich vrat. Systém “FLOR” 
používá princip, který d�lá Vaše radiové ovládání extrémn� bezpe�ným.Používá se 
technika zvaná “Plovoucí kód“, která p�i každém p�enosu kódu �ást tohoto kódu zm�ní 
podle p�edem definované posloupnosti; kód je maskován vhodnými matematickými 
funkcemi, takže mezi dv�ma po sob� následujícími kódy není žádné logické spojení. 
P�ijíma� je vždy synchronizován s vysíla�em, takže p�ijme pouze naprogramovanou 
kódovou posloupnost. Je zcela zbyte�né zkoušet signál p�enášený tímto systémem 
zkopírovat, protože pokud  je kód jednou “použit”, p�ijíma� rozpozná pouze ten následující. 
 
Z toho co jsme zde popsali se zdá být nezbytné vždy dokonale synchronizovat kód vysílaný 
vysíla�em a p�ijíma�, ale to není docela pravda, protože existuje kódové okno, které 
umož�uje p�ijíma�i p�ijímat další kód v posloupnosti plus jistý po�et následujících kód� aniž 
by n�kdy p�ijal kód který už byl použit! 
Dokonce i když z kódového okna vystoupíte, p�ijíma� je naprogramován resynchronizovat se 
automaticky: když p�ijme první kód, nenastane aktivace, ale pouze uložení odeslaného kódu; 
až bude odeslán další signál, bude synchronizován a aktivuje výstupy. Automatická 
resynchronizace je samoz�ejm� možná pouze pokud jsou kódy p�ijímány dle zavedeného 
po�adí. 
 

POPIS: 
 

K systému “FLOR” pat�í: 
• 1, 2 nebo 4-kanálové vysíla�e (FLO1R, FLO2R, FLO4R) a 2 kanálové (VR �ady VERY) 
• Modulární p�ijíma�e (FLOXMR, FLOXM220R) 
• P�ijíma�e se svorkovým p�ipojením, 1 nebo 2 kanálové (FLOX1R, FLOX2R, 
FLOXB2R) 
• P�ijíma�e se zásuvkovým spojením, 1 nebo 2 kanálové (FLOXIR, FLOXI2R) 
• Pam��ová karta obsahující kódy (BM60, BM250, BM1000 – maximáln� 15, 63 nebo 255 
kód� v tomto po�adí) 

• Anténa (ABF - ABFKIT) 
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MONTÁŽ: 
 
Vysíla�e: 
Vysíla�e jsou p�ipraveny k použití každý se svým vlastním �íselným kódem nastaveným p�i 
výrob�. Abyste se p�esv�d�ili zda pracují správn�, stiskn�te jednoduše jedno z tla�ítek a 
ujist�te se, že bliká �ervená LED, která indikuje p�enos. 
Vysíla� má v sob� zabudované za�ízení které kontroluje stav baterie: stiskn�te jedno 
z tla�ítek, a jestliže je baterie zcela nabitá, LED vydá po�áte�ní impuls po n�mž ihned 
následuje signál p�enosu. 

 Je-li baterie �áste�n� vybitá, 
vydá LED první impuls a za�ne 
p�enášet až po p�l sekund�. 
V tomto p�ípad� Vám doporu�ujeme 
vym�nit baterii co nejd�íve. 
Pokud je baterie zcela vybitá, bude 
LED blikat v intervalech p�l sekundy 
bez p�enosu a baterii je t�eba okamžit� 
vym�nit. 

 
Volba kanálu vysíla�e: 
 
U verzí FLOR1 a FLOR2 je možné p�i�azení tla�ítek a kanál� modifikovat. 
Pro tla�ítko 1 p�erušte dráhu, která jej p�ipojuje k 1. kanálu, jak je znázorn�no na Obr. 1A a 
p�ipojte jednu z kontaktních plošek napravo kapkou pájky ke 2., 3. nebo 4. kanálu. P�esn� 
totéž prove�te pro 2. tla�ítko, jak znázor�uje Obr. 1B. U vysíla�� VR �ady VERY nelze 
p�i�azení tla�ítek a kanál� modifikovat. 
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P�ijíma�e se svorkovnicí 
P�ijíma�e pro univerzální použití. P�ijíma� lze p�išroubovat nebo p�ilepit pomocí samolepicí 
pásky. 

    
   1-2 : NAPÁJENÍ: 10 ÷28V AC/DC   
   3-4 : VÝSTUP 1. RELÉ, NO kontakt 
   5-6 : VÝSTUP 2. RELÉ (pouze 2 
   kanálové p�ijíma�e), NO kontakt 
   1-2 : ANTÉNA 
 
 
 
 

 
 

Zásuvné p�ijíma�e 
 
Zásuvné p�ijíma�e pro p�ímé použití v jednotkách Nice; pouhým zasunutím jsou p�ipravené 
k �innosti, 
Všechna elektrická propojení (napájení anténa a výstupy) jsou již provedena na desce 
jednotky. 

 
NAPÁJENÍ: 20 ÷28V AC/DC  napájení z �ídící 
jednotky 
VÝSTUP 1. RELÉ, NO kontakt použitý      pro 
�ídící jednotku                                              
VÝSTUP 2. RELÉ vyvedený na zvláštní 
svorky �ídící jednotky (pouze 2 kanálové 
p�ijíma�e), NO kontakt 
ANTÉNA 
 
 

 

P�i�azení kanálu (tla�ítka) výstupu relé 
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Modulární p�ijíma�e: 
 
Modulární p�ijíma�e s napájením 12-24 V AC-DC (FLOXMR) nebo 230 V AC  
(FLOXM220R), Vám 
umožní ovládat až 4 kanály, a to i sou�asn�, a spravovat až 1020 �íselných kód�. 
 

1-2: NAPÁJENÍ: od 10 do 28 V AC- 
                                                                                              DC (FLOXMR)  propojovacím 

                                                                                        m�stkem.   230   V AC (FLOXM220R). 
                                                                                 3-4:  VÝSTUP 1. RELÉ: volný 

                                                                    kontakt zapínacího relé. 
                                                                                 5-6:  VÝSTUP 2. RELÉ: volný 

                                                                   kontakt zapínacího relé. 
                                                                       7-8:  VÝSTUP 3. RELÉ: 

                                                                             volný kontakt zapínacího relé. 
                                                                       9-10: VÝSTUP 4. RELÉ: 

                                                                             volný kontakt zapínacího relé. 
                                                     1-2: ANTÉNA: 

                                                             vstup signálu antény. 
 
 

Pam��ová karta: 
  
Každý vysíla� má sv�j vlastní �íselný kód (zvolený z více než 250 milion�), který jej 
odlišuje ode všech ostatních dálkových ovládání. P�ijíma� dokáže p�ijímat všechny kódy, 
ale aktivuje se pouze pokud je onen konkrétní kód na seznamu “autorizovaných” �íselných 
kód� na pam��ové kart�. 

P�ijíma�e jsou dodávány s pam��ovou kartou BM1000, která m�že obsahovat nanejvýš 255 
�íselných kód� (maximálním množstvím je 255 dálkových ovládání). Navíc lze pam��ovou 
kartu  BM60 použít s maximáln�  
16 �íselnými kódy, a BM250    
s maximáln� 63 �íselnými kódy. 
V p�ípad� pot�eby lze p�ipojovat 
 další pam��ové karty až po 
 maximum 4 karet, a, tudíž, po  
celkový po�et 1020 �íselných kód�.  
Karty je t�eba p�ipojovat ve  
správném po�adí, od první po �tvrtou. 
 P�ijíma� skute�n� vkládá a vyhledává  
kódy první pam��ovou kartou po�ínaje  
 a pak v p�ípad� pot�eby p�ejde ke druhé,atd.  
Jestliže pam��ová karta není zcela zapln�na  
nebo zcela chybí jsou následující pam��ové  
karty ignorovány. 
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Pam��ové karty musejí být vždy stejného typu. 
P�i svém zapnutí p�ijíma� zobrazí typ použité pam��ové karty. Jestliže je to BM60, LED 
krátce zabliká. Jestliže je BM250, LED blikne dvakrát, zatímco jestliže je BM1000, blikne 
LED t�ikrát. 

 
Všechny kódy jsou uloženy v pam�ti, takže když je požadováno maximální zabezpe�ení, je 
t�eba funkci u�ení kód� zakázat (to lze provést též dálkov�). Poté co byly �íselné kódy 
používaných dálkových ovládání vloženy p�erušte spojení ozna�ené šipkou. Jestliže si 
pozd�ji budete p�át vložit jiné �íselné kódy, propojte ob� kontaktní plošky kapkou pájky . 
POZOR!!: P�ed vytahováním nebo zasouváním pam��ové karty p�ijíma� vypn�te. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P	ERUŠIT 

  SPOJIT 
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Toto je “hardwarový” typ funkce zákazu, velmi jednoduše proveditelný, ale v d�sledku             
toho jej i úto�ník m�že velmi snadno zrušit. 
Existuje také jeden další typ funkce zákazu, “softwarový”  typ, komplikovan�jší na správu, 
ale extrémn� bezpe�ný tím, že k jeho obnovení lze použít pouze p�edem prov��ené dálkové 
ovládání (viz aktivace/deaktivace 2. funkce zákazu). 
Ješt� k problematice zabezpe�ení, existuje jeden další ješt� bezpe�n�jší typ funkce zákazu, 
který je chrán�n “HESLEM”. Tuto funkci má pouze p�enosný BUPC v p�íslušenství. 
 

SE�IZOVÁNÍ A NASTAVENÍ              
 

Volba relé na kanálech 
 
Každý p�ijíma� dokáže rozpoznat všechny 4 kanály vysíla�e, a to i sou�asn�. 
P�i�azení kanálu relé je pevné a závisí na poloze relé. Do konektor� lze zasouvat r�zné typy 
modul� relé lišící se typem funkce kterou vykonávají. V b�žném režimu fungování je relé na 
výstupu do�asného typu, tj. nabudí se n�kolik sekund poté co bylo stisknuto tla�ítko vysíla�e 
(zpožd�ní zp�sobené dobou rozpoznávání kódu) a vypíná se 300mS po uvoln�ní tla�ítka. 
 

Kontakt na výstupu 
 
Výstupy v modulech relé jsou �ízeny volným zapínacím kontaktem (kontakt bez dalších 
spojení). Je-li požadován kontakt vypínacího typu: 

 

                                                                                                                  
 
 

 
 

• P�erušte “spínací” �ást cesty (Obr. 6). 

• P�erušte “spínací” �ást cesty (Obr. 6). 
• Propojte “rozepínací” kontaktní plošky 
kapkou pájky (Obr. 6) 
 
 
 

P	ERUŠIT SPOJIT 

MODUL RELÉ 


ASOVA
E MXT 

STANDARDNÍ 
MODUL RELÉ 

MXD 

Obr. 6 

P	ERUŠIT SPOJIT 
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Dostupné verze relé: 
MXD = Modul má standardní relé, které z�stává aktivní po celou dobu trvání signálu p�íkazu 
MXT = Modul má relé s funkcí �asova�e. Když se aktivuje, z�stane aktivní na dobu, kterou 
lze regulovat v rozmezí od 3 do cca.300 sekund. 
MXP = Tento modul má relé typu krok-za-krokem. Každý signál p�íkazu m�ní stav relé  
z neaktivního a aktivní a naopak. 

Speciální funkce: 
  
Jak je popsáno výše, moduly relé lze montovat i se speciálními funkcemi, krom� t�ch 
standardních. P�ijíma� je schopen s t�mito speciálními funkcemi zacházet zcela bez použití 
speciálních modul� relé. Zasunutím b�žných modul� typu MXD a aktivací speciálních 
funkcí p�ijíma�e budete schopni mít: 

 
1) Funkce krok-za-krokem 
Relé je aktivováno stiskem tla�ítka vysíla�e a z�stává nabuzeno i poté co bylo uvoln�no; relé 
bude deaktivováno až bude tla�ítko znovu stisknuto. 
 

2) Funkce �asova�e: 
Relé je aktivováno p�i stisku tla�ítka vysíla�e a z�stává nabuzeno dokud neub�hne 
naprogramovaná doba. P�i každém stisku tla�ítka vysíla�e se znovu spustí po�ítání �asu a 
lze jej p�ed�asn� ukon�it podržením stisknutého tla�ítka na nejmén� 3 sekundy. 

 
3) Funkce proti krádeži: 
Toto je kombinovaná funkce výstup� 1 a 2; stiskem tla�ítka vysíla�e 1 budete mít na kanálu 
1 funkci krok-za-krokem (vhodné pro p�ipojování/odpojování za�ízení proti krádeži).  Na 
kanálu 2 bude krom� normální funkce spojené s tla�ítkem vysíla�e 2 krátká aktivace p�i 
p�echodu kanálu 1 z vypnutého stavu (OFF) na zapnutý (ON) a dv� krátké aktivace p�i 
p�echodu kanálu 1 ze zapnutého (ON) na vypnutý (OFF) stav. To znamená, že ke kanálu 2 
lze p�ipojit vizuální nebo akustický signál, aby signalizoval zda je za�ízení proti krádeži 
p�ipojeno nebo odpojeno. 

 
Speciální funkce je t�eba aktivovat pomocí malé kapky pájky (Obr.7) podle následující 
tabulky: 

                                                                                           Bez m�stku: 
všechny do�asné kanály 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 7 

P	IJÍMA
 
PÁJECÍ 
STRANA 
 

BEZ M�STKU 

M�STEK 1 

M�STEK 2 

M�STEK 3 

M�STEK 4 

M�STEK 5 

M�stek 1: 
1 krok-za-krokem ...2,3,4 
do�asné 
M�stek 2: 
1,2 krok-za-krokem ...3,4 
do�asné 
M�stek 3: 
1 �asova� ...2,3,4 do�asné 
M�stek 4: 
1+2 proti krádeži ...3,4 
do�asné 
M�stek 5: 
všechny kanály krok-za-
krokem 
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MONTÁŽ ANTÉNY  
 
P�ijíma� ke správnému fungování pot�ebuje anténu typu ABF nebo ABFKIT; bez antény je 
dosah omezen na pouhých n�kolik metr�. Anténu je t�eba nainstalovat tak vysoko jak je to 
jen možné; jsou-li poblíž kovové nebo železobetonové konstrukce, m�žete anténu 
namontovat na jejich vrchol. Je-li kabel dodaný s anténou p�íliš krátký, použijte koaxiální 
kabel s impedancí 52-Ohm (nap�. nízkorozptylový RG58); kabel nesmí být delší než 10 m. 
St�edovou �ást (jádro) p�ipojte ke svorce 2 a stín�ní ke svorce 1.  Je-li anténa instalována 
n�kde kde není dobré spojení se zemí (zd�né konstrukce), lze vývod stín�ní p�ipojit do 
zem�, což zajistí v�tší ak�ní dosah. Zemnicí bod musí samoz�ejm� být v bezprost�ední 
blízkosti a mít dobrou kvalitu. Jestliže nelze anténu ABF nebo ABFKIT nainstalovat, 
m�žete dosáhnout celkem dobrých výsledk� použitím drátu dodaného s p�ijíma�em jako 
antény jeho vodorovným umíst�ním a p�ipojením ke svorce 2. 
 

PROGRAMOVÁNÍ 
 
Každý vysíla� má sv�j vlastní �íselný kód (vybraný z více než 250 milion�) který jej 
odlišuje ode všech ostatních dálkových ovládání. P�ijíma� dokáže p�ijímat všechny kódy, 
ale aktivuje se pouze pokud je daný konkrétní kód na seznamu “autorizovaných” kód�. Do 
tohoto seznamu lze p�idat nebo z n�j odebrat �íselný kód pomocí postupu “u�ení“. 
Obsluha musí pro aktivaci postupu stisknout tla�ítko na kart� p�ijíma�e: úkony jsou 
�asované, takže si nejprve p�e�t�te celý návod a pak úkony prove�te jeden po druhém 
bez p�estávky. 
Malá �ervená LED vizuáln� signalizuje r�zné kroky postupu. 
Tato LED je jediným zp�sobem jak r�zné úkony nebo stavy p�ijíma�e kontrolovat. Protože 
je mnoho informací, jsou dva stabilní stavy plus �ada blikání o dvou rychlostech: 

 
• LED vypnuta: režim b�žného fungování 
• LED zapnuta: probíhá postup u�ení 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Je-li 2. typ funkce zákazu aktivní, bude 2. bliknutí delší než první. 
Není-li 2. typ funkce zákazu aktivní, budou ob� bliknutí stejná. 

POMALÉ BLIKÁNÍ  1/2 sekundy 

Po�et bliknutí POPIS 

1 
 
P�ijatý �íselný kód není mezi t�mi 
 autorizovanými. 

 
2* Konec doby u�ení bez jakéhokoli  

výsledku. 
 

3 U�ení úsp�šn� skon�ilo 
(�íselný kód autorizován). 

 
4  


íselný kód již na seznamu  
 

5 Seznam je prázdný (žádné kódy). 

 
6 Seznam je plný  (není místo na 

  
 

7 Byl vznesen požadavek smazat  
neexistující �íselný kód. 

 
8 B�hem fáze u�ení byly p�ijaty r�zné 

 
 

9 Heslo vloženo. 
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RYCHLÉ BLIKÁNÍ 1/4 sekundy 
Po�et bliknutí POPIS 

 
1 

Když se zapne, znamená to, že je 
tam pam��ová karta BM60; pak to 
signalizuje, že p�ijatý �íselný kód je 
“kopie“, zatímco “originální” �íselné 
kódy jsou platné. 

2 Když se zapne, znamená to, že je 
tam pam��ová karta BM250. 

 
 

3 
Když se zapne, znamená to, že je 
tam pam��ová karta BM1000; pak 
to signalizuje, že kód není v okn� 
�íselných kód�, ale že byl 
resynchronizován. 

 
4 

Když se zapne, znamená to, že 
v pam�ti jsou uloženy �íselné kódy, 
které nepat�í do verze Flor; pak to 
signalizuje, že �íselný kód není 
v okn� �íselných kód� a 
resynchronizace je zastavena. 

 
 

5 
Když se zapne, znamená to, že 
v pam�ti byla p�i �tení nalezena 
chyba; pak to signalizuje, že kód není 
v okn� �íselných kód� a 
resynchronizace je nemožná. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vložení �íselného kódu (rychlý zp�sob) 
Toto je nejrychlejší zp�sob jak vložit �íselný kód, a�koli není velmi bezpe�ný, protože p�i 
ukládání �íselného kódu do pam�ti by mohl p�ijíma� p�ijmout signál z jiného vysíla�e který 
je v jeho dosahu a uložit jej do pam�ti. 
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Toto riziko musíte vzít v úvahu p�i rozhodování jak sv�j �íselný kód vložíte. 
 
Tato operace Vám rovn�ž umožní p�idat �íselný kód nového vysíla�e do pam�ti p�ijíma�e. 
 
1) Stiskn�te tla�ítko na p�ijíma�i a podržte jej: 

LED se rozsvítí a pak musíte: 
�íselný kód dokud LED nezhasne. 
3) Nyní tla�ítko vysíla�e uvoln�te: 

LED se vrátí zp�t až bude vše p�ipraveno na nový úkon. 
4) Zopakujte tento postup od bodu 2 pro další vysíla�e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 

      LED 
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Vložení �íselného kódu (b�žný zp�sob)  
Tento úkon Vám také umožní p�idat do pam�ti p�ijíma�e �íselný kód nového vysíla�e. 

 
1) Stiskn�te na okamžik tla�ítko na p�ijíma�i: LED se na 5 sekund zapne. B�hem této 

doby musíte: 
2) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na vysíla�i vysílejte �íselný kód dokud LED nezhasne. 
3) Uvoln�te tla�ítko vysíla�e a sekundu po�kejte. 

 4) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na vysíla�i vysílejte kód pro potvrzení. 
 
 
Nyní LED t�ikrát blikne, což znamená, že operace byla správn� provedena;  pokud se tak 
nestane, zopakujte celý postup od za�átku. Chcete-li vložit nový �íselný kód, zopakujte celý 
postup. 

 
Vložení �íselného kódu (dálkov�) 
Pro vložení �íselného kódu nového dálkového ovládání bez použití tla�ítka p�ijíma�e 
budete pot�ebovat autorizované dálkové ovládání (povšimn�te si: první dálkové ovládání 
musí být vždy vkládáno použitím tla�ítka p�ijíma�e). Te� se s t�mito dv�ma dálkovými 
ovládáními, která budeme nazývat NOVÉ (to jehož �íselný kód chceme vložit) a STARÉ 
(autorizované), postavte do ak�ního dosahu a pak: 

1) Vysílejte NOVÝ �íselný kód po nejmén� 5 sekund  stiskem kteréhokoli tla�ítka na 
NOVÉM vysíla�i.  
A potom pomalu: 

2) Trojitým stiskem kteréhokoli tla�ítka na STARÉM vysíla�i t�ikrát vyšlete STARÝ 
�íselný kód. 
3) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na NOVÉM vysíla�i vyšlete NOVÝ �íselný kód 
JEDENKRÁT pro potvrzení. 

 
Te� byl nový �íselný kód vložen a Vy m�žete tento postup okamžit� zopakovat s dalším 
dálkovým ovládáním. 
POZOR!!: tento úkon vkládá nový �íselný kód do všech p�ijíma�� v ak�ním dosahu, 
které rozeznávají starý �íselný kód. Je-li poblíž více p�ijíma�� se starým �íselným 
kódem, vypn�te ty, u kterých nechcete aby p�ijaly nový �íselný kód. 

 
VYMAZÁNÍ �ÍSELNÉHO KÓDU 

 
Chcete-li �íselný kód vymazat z pam�ti p�ijíma�e, postupujte následovn�: 
1) Podržte tla�ítko na p�ijíma�i (asi na 3 sekundy); až LED zhasne, tla�ítko uvoln�te. 
2) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na vysíla�i vysílejte kód dokud LED op�t nezhasnou. 
3) Tla�ítko na vysíla�i uvoln�te a 1 sekundu po�kejte. 
4) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na vysíla�i vyšlete kód pro potvrzení. 

 

 
LED te� jedenkrát blikne na znamení, že kód byl vymazán. Pokud se tak nestane, opakujte  
postup od za�átku. 

 
SMAZÁNÍ VŠECH �ÍSELNÝCH KÓD	 

 
P�i tomto úkonu jsou všechny uložené �íselné kódy smazány (což vyprázdní pam��), 2. 
funkce zákazu u�ení je rovn�ž zrušena a doba 
ASOVA
E je nastavena na 3 sekundy. 

 
1) P�idržte tla�ítko na p�ijíma�i stisknuté, LED po 3 sekundách zhasne. 
2) P�i t�etím následujícím bliknutí tla�ítko uvoln�te. 
3) Po�kejte cca. 3 sekundy. 
4) Stiskn�te tla�ítko ihned jak se LED op�t rozsvítí a uvoln�te jej ihned jak zhasne. 
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Tento úkon m�že n�kolik sekund trvat v závislosti na typu pam�ti. B�hem této fáze LED 
rychle zabliká, na�ež bude následovat 5 pomalých bliknutí na znamení, že byla resetována a 
pam�� je prázdná; pokud se tak nestane, opakujte postup od za�átku. 

 
KONTROLA PO�TU ULOŽENÝCH �ÍSELNÝCH KÓD	 

 
- DVAKRÁT stiskn�te tla�ítko p�ijíma�e. 
- Spo�ítejte po�et následujících bliknutí: každé dlouhé bliknutí je zapln�ná pam��; každé 
krátké bliknutí je �íselný kód (p�íklad platný pro pam�ti BM1000: 
(2 dlouhá bliknutí+10 krátkých => 2x255 = 510 plus 10 = 520 �íselných kód�). 
Je-li �íselných kód� mnoho a chcete se p�ed dosažením konce zastavit, prost� tla�ítko na 1 
sekundu stiskn�te. 

 
OV
�ENÍ 2. FUNKCE ZÁKAZU U�ENÍ 

 
Na okamžik stiskn�te tla�ítko na p�ijíma�i a po�kejte na 2 bliknutí která ozna�ují konec 
doby (asi 5 sekund). 
- Trvá-li druhé bliknutí déle než první, znamená to, že funkce zákazu je aktivní. 
- Je-li trvání obou bliknutí stejné, znamená to, že funkce zákazu není aktivní. 

 
 
 
 
AKTIVACE 2. FUNKCE ZÁKAZU U�ENÍ 

 
1) Na okamžik stiskn�te tla�ítko na p�ijíma�i 
2) Po�kejte na 2 bliknutí která ozna�ují konec doby (asi 5 sekund) 
3) Stiskn�te tla�ítko b�hem druhého bliknutí a uvoln�te jej ihned jak LED zhasne.
  

 
Následují 2 bliknutí: druhé by m�lo trvat déle než první na znamení, že funkce zákazu je 
aktivní; 
pokud se tak nestane, zopakujte postup od za�átku. 

 
ODSTRAN
NÍ 2. FUNKCE ZÁKAZU U�ENÍ 

 
K odstran�ní funkce zákazu u�ení budete pot�ebovat autorizované dálkové ovládání. 
 
1) Na okamžik stiskn�te tla�ítko p�ijíma�e, LED se na 5 sekund rozsvítí, a b�hem této 

doby musíte: 
2) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na vysíla�i vysílat kód dokud LED nezhasnou. 
3) Tla�ítko na vysíla�i uvolnit a 1 sekundu po�kat. 
4) Stiskem kteréhokoli tla�ítka na vysíla�i vyslat kód pro potvrzení; LED te� 4-krát blikne 

na znamení, že kód je již na seznamu. 
5) Tla�ítko stiskn�te b�hem �tvrtého bliknutí a uvoln�te ihned jak LED zhasne. 
Budou následovat dv� identická bliknutí znamenající, že stav zákazu není aktivní; nestane-li 
se tak, zopakujte postup od za�átku. 
 

PROGRAMOVÁNÍ DOBY �ASOVA�E 
 
Pro naprogramování doby musí být funkce �asova� (TIMER) aktivní (m�stek na 3, viz Obr. 
7). Jestliže nechcete aktivovat relé, odstra�te modul relé. 

 
1) Stiskn�te tla�ítko 1 na vysíla�i a podržte jej stisknuté (na již fungujícím vysíla�i) pak 

musíte b�hem t�í sekund: 
2) Stisknout tla�ítko p�ijíma�e a podržet jej stisknuté 
3) Uvolnit tla�ítko vysíla�e. 
4) Uvolnit tla�ítko p�ijíma�e, a to po dob� odpovídající dob� kterou chcete naprogramovat 
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(max. 2,5 h). Te� je doba uložena v pam�ti a nezm�ní se dokud nebude znovu 
naprogramována. 

 
Poznámka: B�žný provoz p�ijíma�e je p�i programování doby �asova�e zamezen (kanály 
nejsou aktivní). 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY  
 
P�IJÍMA�E: 

P	ÍJMOVÁ FREKVENCE: 433.92 MHz �ízená SAW. 
VSTUPNÍ IMPEDANCE: 52 ohm 
CITLIVOST: pro správný p�íjem signálu v�tší než 0.5 µV (pr�m�rný 

dosah 150-200 m s anténou ABF - ABFKIT) 
FLOXIR, FLOXI2R 

NAPÁJENÍ: od 20 do 28 V stejnosm�rného nebo st�ídavého 
KLIDOVÁ SPOT	EBA:  15 mA 
SPOT	EBA 1 KANÁLU: 35 mA 

 
FLOX1R,FLOX2R 

NAPÁJENÍ: od 10 do 28 V stejnosm�rného nebo st�ídavého 
KLIDOVÁ SPOT	EBA:  15 mA 
SPOT	EBA 1 KANÁLU: 35 mA 

 
FLOXMR 

NAPÁJENÍ: od 10 do 28 V stejnosm�rného nebo st�ídavého 
KLIDOVÁ SPOT	EBA:  15 mA 
SPOT	EBA 1 KANÁLU: 35 mA 

 
 
FLOXM220R 

NAPÁJENÍ: 220 V AC + 20%  
KLIDOVÁ SPOT	EBA:  2 VA 
DEKÓDOVÁNÍ: 52-bitové digitální (4.500.000.000.000.000 kombinací) 
PO
ET KANÁL�: až 4 
RELÉ KONTAKT (MXD, MXT, MXP): zapínací max 0,5A-50 V~ 
DOBA NABITÍ: p�íjem dvou celých �íselných kód� (200 mS) 
DOBA VYBITÍ: 300 mS od posledního platného �íselného kódu  

PRACOVNÍ TEPLOTA: -10°C + 55°C 
VELIKOST: 67 x 34 x 17mm (FLOXIR, FLOXI2R)  
 98 x 41 x 25mm (FLOX1R, FLOX2R) 
 105 x 68 x 32mm (FLOXB2R) 
 147 x 118 x 52 mm (FLOXMR)  
 
HMOTNOST:  
 FLOXIR, FLOXI2R 24g 
 FLOX1R, FLOX2R 59g 
 FLOXB2R 82g 
 FLOXM220R cca. 300g 

FLOXMR cca. 200g 
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�ADA VYSÍLA�	 FLOR: 
P	ENOSOVÁ FREKVENCE: 433.92 MHz �ízená SAW. VYZA	OVANÝ 
VÝKON: 100µW 
KÓDOVÁNÍ: 52-bitové digitální (4.5x1015 kombinací celkem) 
KANÁLY: 1,2 nebo 4  
NAPÁJENÍ: 12 Vdc +20% - 40% s typem baterie 23A 
PR�M�RNÁ SPOT	EBA: 25mA 
PRACOVNÍ TEPLOTA: -40°C +85°C 
VELIKOST: 72 x 40 h 18 
HMOTNOST: 40g 
SCHVÁLENÍ: dle specifikací I-ETS 300 220 

 
VYSÍLA�E �ADY VERY: 
P	ENOSOVÁ FREKVENCE: 433.92 MHz �ízená SAW. 
VYZA	OVANÝ VÝKON: 100µW 
KÓDOVÁNÍ: 52-bitové digitální (4.5x1015  kombinací celkem) 
KANÁLY: 2  
NAPÁJENÍ: 6 V DC s typem baterie lithium 
PR�M�RNÁ SPOT	EBA: 10mA PRACOVNÍ TEPLOTA: -
40 °C +85 °C 
VELIKOST: 65 x 30 h 10 mm. SCHVÁLENÍ: I-
ETS 300 220 

 
 
 
 
 
PAM
�OVÁ KARTA 
PO
ET KÓD�: 15 (BM60), 63 (BM250), 255 (BM1000) TYP 
PAM�TI: EEPROM se sériovým p�ístupem 
ŽIVOTNOST PAM�TI: 40 let nebo 1 milion zm�n 
DOBA �TENÍ KÓDU: 2 mS na kód 
VELIKOST: 13x11 h9 
HMOTNOST: 1 g 

 
DOPL�KY 
BUPC: Jednotka �ízení kódu a programování  

 
 
 


