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MATCH Fig:2 

Popis výrobku a návod na použitie 

Tento vysielač je súčasťou radu Match seriálu V2. 

Vysielače tejto rady sú určené pre ovládanie elektrického zámku automatizácie, brán a podobne: 

Akékoľvek iné použitie je nevhodné a zakázané 

Vlastnosti: 

• Ideálne pre kopírovanie na všetky pevné kódové vysielače o frekvencii 

433.92MHz. 

• Každé tlačidlo funguje nezávisle, takže môže byť nakopirovaných a  uložiť kódy zo štyroch rôznych 

vysielačov. 

• Každé tlačidlo je už nakonfigurovaný s typovým ROYAL kódu na 

20 bit; Preto MATCH možno použiť okamžite sa ako pravidelný vysielač 

• Možnosť konfigurovať prenosový kód ako 53200 na 12 bitov 

Vlastnosti: 

• Ideálne pre kopírovanie na všetky pevné kódové vysielače o frekvencii 433,92MHz 

POSTUP pre výučbu kód z iného vzdialeného CONTROL 

1. Stlačte súčasne 2 tlačidlá vysielača na 3 sekundy: jedno z dvoch tlačidiel, musí byť tlačidlo, ktoré chcete 

naprogramovať (napr T1), druhé môže byť akýkoľvek z ďalších troch tlačidiel (napr. T2) 

2. Po 3 sekundách sa LED dióda rozsvieti  trvalo 

3. Uvoľnite tlačidlo T2 a po 1 sekunde tlačidla T1:programovanie sa aktivuje po 10 sekundách 

4. premiestniť zdroj vysielača v blízkosti MATCH vysielačia podľa obrázka 1 

5. Stlačením a podržaním tlačidla zdrojového vysielač: LED  bliká, kedy ukladá kód a vypne pri programovaní je u konca 

Poznámka: Ak programovanie nie je úspešné, LED dioda bliká dvakrát rýchlo 5krát 

 

 

 

Konfigurácia kódu 53200 (12 bit) 
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POZOR: Po tejto procedúre skôr uložené kódy budú zmazané a 4 tlačidlá bude nastavený použitie náhodného kódu 

53200 

1. Stlačte obe tlačidlá T3 a T4 vysielača súčasne: 

- Po 3 sekundách sa aktivuje stále držte stlačené tlačidlo 

- Po ďalších 3 sekundách začne LED dióda blikať 

2. Uvoľnite tlačidlá  

3. Stlačením tlačidla T1 3x: LED sa rozsvieti na 2 sekundy 

4. Konfigurácia ukončené: Vysielač môže byť použitý 

Konfigurácia kódu Royal (20 bit) 

POZOR: Po tejto procedúre skôr uložené kódy budú zmazané a 4 tlačidlá bude nastavený použitie náhodného kódu 

ROYAL 

1. Stlačte obe tlačidlá T1 a T2 vysielača súčasne: 

- Po 3 sekundách sa aktivuje stále držte stlačené tlačidlo 

- Po ďalších 3 sekundách začne LED dióda blikať 

2. Uvoľnite tlačitlá 

3. Stlačením tlačidla T1 3x: LED sa rozsvieti na 2 sekundy 

4. Konfigurácia ukončené: Vysielač môže byť použitý 

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Napájanie: lítiová batéria 3V (CR2032) Frekvencia: 433,92 MHz (± 65 kHz) 

Max. Absorpcia: 8 mA Dosah na voľnom priestranstve: 300 m 

Pracovná teplota: -10 ÷ +60 ° C 

 

Batteria (obr.2) 

Vymeniť batériu, keď viedol intenzita svetla príliš slabý. 

1. Uvoľnite skrutku na zadnej strane diaľkového ovládania 

2. Zdvihnite plastový čelný panel pomocou prednú stranu ako páky 

3. Vyberte kovový rám 

4. Odstráňte elektronickú dosku a vymeniť batériu 

5. vložte elektronickú dosku na základni tým, že zodpovedá kolíkov s otvormi na doske 

6. Vložte rámček a predný panel a potom zaskrutkovať skrutku 

 

VAROVANIE: Batérie obsahujú znečisťujúce prvky, musia byť zlikvidované v súlade s predpismi v oblasti životného 

prostredia (V2 doporučujeme použiť špecifický systém likvidácie). 

Snímač sa skladá znečisťujúcich prvkov príliš; postupujte rovnakým spôsobom nakladať. Ak batéria strácajú 

elektrolytických látky, vymeňte ich ihneď vyhnúť opatrne akýkoľvek kontakt s týmito látkami. 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

.V2 SPA prehlasuje, že tieto produkty: MATCH 

v súlade s nasledujúcimi smernicami: 

99/05 / EHS, ROHS2 2011/65 / CE 

Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na 

Webové stránky www.v2home.com v sekcii: 

PRODUKTY / vysielača a prijímača / MATCH 

 


