
Návod k obsluze 
T324A ‐ Dálkové ovládání - přijímač ZK1PA-AC 433MHz 1 kanálový, napájení 230V 

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: Přijímač dálkového ovládání s učícím se kódem pro ovládání různých zařízení nebo spotřebičů s napájecím 

napětím do 230V a příkonem do 2300W. Bezdrátový přenos 433,92MHz, pevný kód, kódování EV1527, Výstupní kontakt relé, 

zatížitelnost 230V/10A, Napájení 230V Rozměry 79×57×35mm 

Bezpečnost: 

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

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +60°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. 

Přijímač může pracovat v jednom ze čtyř režimů : 

Zapojte přijímač, připojte přívodní napětí (LED svítí červeně). Vysílač nakonfigurujeme do zařízení pomocí tohoto postupu : 

Okamžitý režim - stiskněte tlačítko K1 1x (LED dioda se rozsvítí zeleně) stisknutím tlačítka na spínači dálkového ovládání se na čas 

přidržení tlačítka aktivuje relé. Pokud tlačítko uvolníte, relé se vypne. 

Flip-Flop režim - stiskněte tlačítko K1 2x (LED dioda se rozsvítí zeleně) v tomto režimu dvěma tlačítky A,B ovládáme relé (při stisku 

tlačítka A se relé přepne do zapnutého režimu, stiskem tlačítka B se relé vypne). 

On/Off režim - stiskněte tlačítko SW2 3x (LED dioda se rozsvítí zeleně), v tomto režimu stiskem tlačítka aktivujeme relé a stiskem 

opětovného tlačítka se toto relé vypne. 

Režim zpoždění: Stiskněte tlačítko K1 4x (LED dioda na panelu přijímače se rozsvítí zeleně), pak stiskněte tlačítko na dálkovém 

ovladači. V tomto okamžiku bliká LED dioda na panelu přijímače zeleně. Když LED dioda přestane blikat ( trvale svítí červeně ), 
přijímač je v režimu zpoždění. 

To znamená: 

stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, příslušné relé se sepne a přibližně po nastavené době se odpojí. 

Výběr kolíku zpoždění ( propojení GH bez funkce, propojky PIN kolíků nejsou součásti RF přijímače ): 

1. Bez propojení PIN kolíků, zpoždění 3 sekundy.

2. Propojení PIN kolíků AB, zpoždění 5 sekund.

3. Propojení PIN kolíků CD, zpoždění 10 sekund.
4. Propojení PIN kolíků EF, zpoždění 60 sekund.

5. Propojení PIN kolíků AB a CD, zpoždění 20 sekund.

6. Propojení PIN kolíků AB a EF, zpoždění 2 minuty.

7. Propojení PIN kolíků CD a EF, zpoždění 5 minut.

8. Propojení PIN kolíků AB, CD a EF, zpoždění 10 minut.

Programování ovladačů: 

Stiskněte tlačítko K1 v přijímači tolikrát (jednou až třikrát), který režim požadujete, 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 9 
ovladačů (naprogramováním 10. - první padá). 

Vymazání ovladačů (všech) - stiskněte tlačítko K1 na ovladači po dobu 10 sekund. (LED kontrolka se rozsvítí a po 8 

sekundách zhasne). Smazáno. 

Kompatibilita a nastavení: 

Přijímač je kompatibilní se všemi ovládači T331,T331A,T3-32,T332A,T336,T336A,T336B a T508. Při použití vícekanálových vysílačů 

však budou po přihlášení aktivní všechna tlačítka na vysílači. Z tohoto důvodu nelze použít více jednokanálových přijímačů pro jeden 

vícekanálový vysílač. 

Párování přijímače a vysílače je velice jednoduché pomocí tlačítka, po jehož aktivaci se zavysíláním ovládače uloží kód pro aktivaci 

zařízení 



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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