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VAROVÁNÍ 

TATO ČÁST NÁVODU SE SKLÁDÁ z části “D” – Informace, pokyny a varování pro 

přijímací jednotku ACRS13-G (Model RGA) a DCRS13 (Model RGE a Model RGM). Návod 

se skládá z částí “A” – Všeobecné, “B” – Shoda a frekvence, “C” – Vysílací jednotka, 

“D” – Přijímací jednotka a “E” – Baterie a nabíječka baterií, plus technický list. 

PŘED INSTALACÍ, POUŽITÍM, ÚDRŽBOU NEBO OPRAVOU RÁDIOVÉHO DÁLKOVÉHO 

OVLÁDÁNÍ AUTEC JE NEZBYTNÉ PŘEČÍST PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ VČETNĚ VŠECH 

ČÁSTÍ A POKYNŮ A OBSAHU PLNĚ POROZUMNĚT. 

NEPŘEHLÉDNĚTE A DODRŽUJTE VEŠKERÉ PŘÍSLUŠNÉ UPOZORNĚNÍ A POKYNY. 

JAKÉKOLI NEDODRŽENÍ POKYNŮ, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU MOHOU 

MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ A/NEBO ŠKODU NA 

MAJETKU. 

AUTEC RÁDIOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ SAMOSTATNÝ PRODUKT A JE URČENO 

POUZE JAKO KOMPONENT NA STROJE: 

- NA KTERÝCH JE POUŽITÍ RÁDIOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ VHODNÉ 
- NA KTERÝCH MŮŽE BÝT OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ A V SOULADU SE VŠEMI 

PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, PŘEDPISY A STANDARDY K TAKOVÝM DÁLKOVÝM 
OVLÁDÁNÍM. 

 
V SOULADU S TÍM JE ZODPOVĚDNOST VÝROBCE A KONSTRUKTÉRŮ STROJE,        NA 

KTERÉM SE MÁ INSTALOVAT RÁDIOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUTEC, aby bylo 

provedeno úplné a správné posouzení rizik, zda použití a instalace rádiového dálkového 

ovládání Autec jsou vhodné pro bezpečný a efektivní provoz stroje pomocí dálkového 

ovládání v zařízení a pro určené účely. Instalace, údržba a provoz rádiového dálkového 

ovládání Autec a všech jeho součástí jsou prováděny výhradně a plně           v souladu s 

tímto návodem a se všemi místními platnými zákony, bezpečnostními pravidly a normami 

(všechny výše uvedené v tomto dokumentu jako „Zákony, předpisy a normy”). 

 

S odkazem na zákony, předpisy a standardy USA trhu zahrnují všechna bezpečnostní 

pravidla a předpisy úřadu OSHA (http: // www.osha.gov), všechny federální, státní a 

místní zákony, nařízení a stavební a elektrické kódy a všechny příslušné standardy 

včetně, ovšem bez omezení standardů ANSI.  

 

http://www.osha.gov/
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Je odpovědností výrobce a konstruktérů stroje, na němž má být instalován a používán 
rádiový dálkový ovladač Autec, aby si byli jisti, že konstrukce, stav, uspořádání a označení 
stroje, na který je instalováno zařízení je vhodný a umožní bezpečné a spolehlivé používání 
a ovládání stroje prostřednictvím rozhraní dálkového ovládání Autec. 

 

JE TAKÉ ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA, OPERÁTORA ZAŘÍZENÍ A JEJICH 
KONSTRUKTÉRŮ, že instalace, údržba a provoz rádiového dálkového ovládání Autec a 
všech jeho součástí jsou prováděny výlučně a úplně v souladu s tímto návodem a se 
všemi platnými zákony, předpisy a normami, a to i místními. Dále je odpovědností 
výrobce a konstruktérů stroje, na němž má být instalován a používán radiový dálkový 
ovladač Autec, aby si byli jisti, že struktura, stav, organizace a označení stroje,               
na kterém je instalováno zařízení je vhodný a umožní bezpečné a spolehlivé používání a 
ovládání stroje prostřednictvím rozhraní dálkového ovládání Autec. 

 

POVOLENÉ POUŽÍVÁNÍ BY MĚL MÍT POUZE KVALIFIKOVANÝ A ŘÁDNĚ PROŠKOLENÝ 

PERSONÁL, KTERÝ BY MĚL PROVOZOVAT NEBO POUŽÍVAT RÁDIOVÉ DÁLKOVÉ 

OVLÁDÁNÍ AUTEC NEBO OBSLUHOVAT STROJ PROSTŘEDNICTVÍM RÁDIOVÉHO 

DÁLKOVÉHO OVLADAČE AUTEC.   

ZANEDBÁNÍM SPRÁVNÉ INSTALACE, NESPRÁVÝM POUŽÍVÁNÍM, UDRŽOVÁNÍM A 

SERVISEM AUTEC RÁDIOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ  SE MŮŽETE VYSTAVOVAT 

VÁŽNÉMU UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. 

Podrobnější informace naleznete v tomto návodu a každé její části, nebo se obraťte    na 

společnost Autec. Společnost Autec neodpovídá za žádnou instalaci bezdrátového 

dálkového ovladače Autec, která není prováděna společností Autec, nebo za jakékoli 

použití rádiového dálkového ovladače Autec, které není zcela v souladu s podmínkami 

a/nebo všemi pokyny a varováním společnosti Autec a všemi platnými zákony, předpisy 

a normami, a to i místními. 

 

Společnost Autec neodpovídá za jakékoli změny nebo úpravy radiového dálkového 

ovládání Autec, ani za použití součástí nebo produktů jiných výrobců než Autec,      které 

jsou používány nebo integrované do rádiového dálkového ovládání Autec. 

 

JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA, OPERÁTORA ZAŘÍZENÍ A JEJICH KONSTRUKTÉRŮ, 

že rádiové dálkové ovládání Autec je řádně udržováno v souladu se všemi pokyny a 

varováním společnosti Autec a se všemi platnými zákony, předpisy a normami,              a 

to i místními. 
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ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA ZAŘÍZENÍ A OPERÁTORA ZAŘÍZENÍ A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ, 
MANAGERŮ A SUPERVIZORŮ je, aby se ujistili, že všichni uživatelé rádiového dálkového 
ovládání Autec a že všechny osoby, které pracují nebo budou pracovat se strojem      nebo 
v jeho blízkosti a provozují rádiový dálkový ovladač Autec, jsou plně a náležitě vzdělávány 
a vyškoleny kvalifikovanými zaměstnanci o řádném a bezpečném používání rádiového 
dálkového ovladače Autec a stroje, včetně úplného seznámení se s varováním a pokyny 
firmy Autec a pochopení všech platných zákonů, předpisů a standardů,             a to i 
místních, a že tito uživatelé a jiné osoby vždy provozují nebo pracují s bezdrátovým 
rádiovým dálkovým ovládáním Autec bezpečně a JEN podle pokynů a upozornění  firmy 
Autec a podle platných zákonů, předpisů a standardů, a to i místních. ZANEDBÁNÍ MŮŽE 
ZPŮSOBIT VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. 

 

ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA ZAŘÍZENÍ A OPERÁTORA ZAŘÍZENÍ A JEJICH ÚŘEDNÍKŮ, 
MANAGERŮ A SUPERVIZORŮ je, že oblasti, ve kterých je stroj s rádiovým dálkovým 
ovládáním Autec provozován nebo v něm umístěn, jsou jasně vymezeny a označeny        v 
souladu se všemi varováními a pokyny společnosti Autec a všemi platnými zákony, 
předpisy a normami, a to i místními a i jinak upozorněny a varovány VŠECHNY OSOBY, že 
je stroj provozován dálkovým ovladačem nebo prostřednictvím rádiového dálkového 
ovládání a neoprávněným osobám zakázat přístup k němu. ZANEDBÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT 
VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. 

 

NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ AUTEC 

V SOULADU S INSTRUKCEMI A UPOZORNĚNÍM FIRMY AUTEC A                         S 

PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, PŘEDPISY A NORMAMI, AŤ MÍSTNÍMI A/NEBO PŘÍSLUŠNÝM 

UŽIVATELEM NEBO JINÝMI OSOBAMI, KTERÉ NEJSOU ŘÁDNĚ PROŠKOLENY              O 

BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU NEBO STROJE, NA KTERÝCH JE 

NAINSTALOVANÝ, MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ A/NEBO 

POŠKOZENÍ MAJETKU. 
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1 Informace o použití návodu 
 

 

 

1.1 Struktura návodu k obsluze  

Příručka pro používání a údržbu rádiových dálkových ovladačů řady Autec Air se skládá          z 

různých částí, které tvoří úplný návod; Návod musí být pečlivě přečten, chápán a aplikován 

vlastníkem rádiového ovládání, uživatelem a všemi osobami, které z jakýchkoli důvodů mohou 

pracovat s dálkovým ovladačem nebo se strojem, na kterém je nainstalován.  
 

Část Nadpis Obsah 

 
 

 
A 

 
 

 
Všeobecná část 

- Všeobecné informace ohledně série, 

- pokyny pro posuzování rizik systému “přístroj + rádiový                                                    

dálkový ovladač, 

- upozornění pro instalaci dálkového ovládání, 

- upozornění na používání a údržbu rádiového dálkového ovladače, 

- pokyny pro správnou přepravu a ukládání dálkového ovladače. 

 
B 

Shoda a frekvence - Operační frekvenční pásma rádiového dálkového ovladače, 

- shody a zákonné doporučení rádiového dálkového ovladače. 

 
 

 
C 

 
 

 
Vysílací jednotka 

Popis a pokyny týkající se vysílací jednotky, včetně: 

- popis úkonu, 

- příkazy, 

- světelné signály, 

- poruchy, 

- další instrukce k všeobecné části. 

 
 

D 

 
 

Přijímací jednotka 

Popis a pokyny týkající se přijímací jednotky, včetně: 

- popis úkonu, 

- světelné signály, 

- poruchy, 

- další instrukce k všeobecné části. 

 
 

E 

 

 
Baterie a nabíječka 

Popis, upozornění a instrukce týkající se baterií a nabíječek, 

včetně:  

- popis obsluhy, 

- světelné signály, 

- poruchy, 

- instrukce pro užívání. 

 
Před přečtením této části příručky je nutné si přečíst a pochopit obecnou část (část 

A) příručky dodávané s dálkovým ovládáním.  
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XXXXXXXXX_jazyk-XX 

                

 

Pokyny pro použití a údržbu jsou doplněny technickým listem pro dálkové ovládání rádia, který: 

- popisuje konfiguraci vysílací jednotky, 
- označuje vztah mezi příkazy odeslanými vysílací jednotkou a příkazy dostupnými  

na přijímací jednotce. 

 
Pokyny pro použití a údržbu jako celek se považují za nedílnou součást dálkového ovládání 

Autec a stroje, zařízení nebo systému strojů, kde je nainstalován dálkový ovladač. 

Výrobce, majitel a uživatel stroje, na kterém je nainstalován rádiový dálkový ovladač Autec,  

se musí ujistit, že návod a veškeré jeho části jsou obsaženy v návodu stroje. 

Postupujte podle následujících pokynů jednotlivých částí návodu v příslušném jazyce na CD: 

- určete správnou sekci v závislosti na sériovém čísle dálkového ovladače, 

- vyberte požadovaný jazyk, 
- vyberte jednotlivou část manuálu: viz. název kódu uvedeného na obalu každé části. 

 
 
   CD přiložené ke každému návodu k použití obsahuje překlady návodu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Řada Air 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@autecsafety.com
http://www.autecsafety.com/
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1.1 Popis a terminologie                                                                                   
 

V této části návodu mají níže uvedené výrazy stejný význam vysvětlený v odpovídajícím 

odstavci všeobecné části (část A): 

- Jednotka 

- Rádiový dálkový ovladač 

- Vysílací jednotka 

- Přijímací jednotka 

- Stroj 

- Výrobce 

- Instalační technik 

- Uživatel 

- Technik údržby 

- Návod 

- Instalační návod 

- Osoba 

- Majitel 

 

Funkce uvedené výrobcem, instalačním technikem, uživatelem a technikem údržby může 

provádět jedna osoba, pokud má potřebné kompetence a odpovědnost. Každá osoba si musí 

být vědoma pokynů obsažených v návodu v závislosti na činnosti, kterou provádí.  

Pokud je například výrobce také technikem instalace a/nebo technikem údržby, musí znát a 

dodržovat pokyny adresované těmto osobám. Totéž platí, pokud je uživatel i výrobcem 

a/nebo instalačním technikem.  

 

1.2 Symboly  

 

 

 

 
Tento symbol identifikuje v návodu části textu obsahující varování, informace 

a/nebo pokyny, které jsou obzvláště důležité z hlediska bezpečnosti; 

zanedbání jejich porozumění může zapříčinit nebezpečí         pro osoby a 

majetek. 

Obraťe se na společnost Autec, pokud některý z pokynů, symbolů, upozornění a  

obrázků není jasný a srozumitelný, nebo pokud máte pochybnosti či otázky. 

 
Tento symbol identifikuje v návodu části textu, které je třeba číst velmi pozorně. 
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1.3 Komu jsou pokyny určeny  

Adresáti pokynů jsou uvedeni v odstavci se stejným názvem ve všeobecné části:                    

viz. všeobecná část. 

 
1.4 Skladovací instrukce  

Předpisy pro uložení pokynů jsou popsány v odstavci se stejným názvem ve všeobecné 

části: viz. všeobecná část. 

 
1.5 Duševní vlastnictví  

Omezení související s duševním vlastnictvím jsou popsána v odstavci se stejným názvem 

ve všeobecné části: viz. všeobecná část.   
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2 Představení produktu 

 

 
2.1 Řady, rádiové dálkové ovládání, jednotka  

Tato část návodu je pro přijímací jednotku ACRS13-G (Model RGA) a DCRS13 (Model RGE a 

Model RGM) rádiového dálkového ovládání řady Air. 

Rádiové dálkové ovladače řady Autec Air jsou navrženy pro použití na strojích a poskytují 

příkazové rozhraní k jejich řídícím a kontrolním systémům, které se používají z odpovídající 

vzdálenosti a polohy. 

 

2.2 Soulad s normami  

Shoda radiových dálkových ovladačů se standardy, požadavky a podmínkami práce  

v jednotlivých zemích je uvedena ve zvláštní části “Shoda a frekvence” (část B) návodu. 

 
2.3 Kontakty a užitečné adresy  

Dálkové ovladače jsou vyráběny v Autec srl – Via Pomaroli, 65 – 36030 Caldogno 

(VI)  – ITALY. 

Kontakty společnosti Autec, její distributory, prodejce a autorizovaná servisní střediska naleznete 
na webové stránce  www.autecsafety.com 

  
2.4 Záruka  

Všeobecné záruční podmínky jsou uvedeny na příslušném listu spolu s touto dokumentací   

na konkrétním místě na webové stránce www.autecsafety.com 

 
2.5 Technická podpora a náhradní díly  

Pokud potřebujete technickou pomoc a/nebo náhradní díly, podívejte se na kontakty uvedené 

na webových stránkách www.autecsafety.com 

Při žádosti o technickou pomoc společnosti Autec, jejich distributorů, prodejců a autorizovaných 

servisních středisek je vyžadováno sériové číslo rádiového dálkového ovladače; Najdete jej na 

identifikačním štítku na vysílací jednotce a/nebo na přijímací jednotce.  

 

http://www.autecsafety.com/
http://www.autecsafety.com/
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3 Popis přijímací jednotky 

               

 

 
 

 

1.2 A 

B 

 
 
 
 
 

D C 
E 

 

 

ACRS13-G (Model RGA) 

 
 

 
 
 

L 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

K 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 
 
 
 
J    C 

F 

A Štítek s technickými údaji 

B Identifikační štítek 

C Kabelová průchodka 

 
D 

BNC konektor pro připojení externí 

anténní soupravy (volitelný) 

E LED dioda NAPÁJENÍ 

F LED dioda SPOJENÍ 

 

A Konektor napájecího zdroje 

B Ochranná pojistka napájecího 
zdroje 

C Vnitřní světelné signály 

 
D 

Pojistky pro ochranu kontaktů 

BEZPEČNOST 

E Pojistky pro ochranu kontaktů 
STOP 

F Výstupy BEZPEČNOST 

G Výstupy STOP 

H Příkazové výstupy 

 
J 

Elektronický modul a klíč adresy 

K DIP přepínače 

L Digitální vstupy 
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                 DCRS13 (Model RGE) 

 

 
A 

B 

C 

L    
D 

 

E 

F 

G 

H 

 
 

 

K   J    C 
 

DCRS13 (Model RGM) 

 

A 

     B 

 
C 

L 

D 

 

E 

 
   F 

 

G 

H 

 
 
 
 

K   J    C 

A Konektor napájecího zdroje 

B Ochranná pojistka napájecího 
zdroje 

C Vnitřní světelné signály 

 
D 

Pojistky pro ochranu kontaktů 

BEZPEČNOST 

E Pojistky pro ochranu kontaktů 
STOP 

F Výstupy BEZPEČNOST 

G Výstupy STOP 

H Příkazové výstupy 

 
J 

Elektronický modul a klíč adresy 

K DIP přepínače 

L Digitální vstupy 

 

A Konektor napájecího zdroje 

B Ochranná pojistka napájecího 
zdroje 

C Vnitřní světelné signály 

 
D 

Pojistky pro ochranu kontaktů 

BEZPEČNOST 

E Pojistky pro ochranu kontaktů 
STOP 

F Výstupy BEZPEČNOST 

G Výstupy STOP 

H Příkazové výstupy 

 
J 

Elektronický modul a klíč adresy 

K DIP přepínače 

L Digitální vstupy 
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4 Technická 

data 

   

 

Napájení ………………..................................................................   45-240V (0.4A) (RGA) 

.......................................................................................................    12-24V (1A) (RGE) 

..........................................................................................   12-24V / 24V (1A) (RGM) 

Ochranná pojistka napájecího zdroje ...............................  1.6A T 250V (5x20mm) (RGA, RGE) 

..........................................................................................   1.25A   T   250V  (5x20mm) (RGM) 

Napětí digitálních vstupů    ........................................................................................  10-60V 

Anténa   ....................................................................................................     vnitřní nebo externí 

Kontakty STOP – jmenovitý proud   ......................................................................   4A (250V    ) 

Pojistky pro ochranu kontaktů STOP .......................................................   4A T 250V (5x20mm) 

Kontakty BEZPEČNOST – jmenovitý proud   .......................................................   4A (250V    ) 

Pojistky pro ochranu kontaktů BEZPEČNOST........................................... 4A T 250V (5x20mm)         

Jmenovitý proud výstupních příkazů.....................................................................   6A (250V     ) 

Materiál krytu    ..................................................................................................    PA6 (20%  fg) 

Krytí       .............................................................................................................   IP65 (NEMA 4) 

Váha      ...............................................................................................................   1.2 kg (2.7Lb) 

Kategorie přepětí ..................................................................................................................... II 

Maximální nadmořská výška  (n. m.)    . .......................................................................... 2000m 

Trvalé vibrace  .................................................................................    0.35mm,  5g   (10-150Hz) 

Náhodné vibrace    …..................................................   3m2/s3  (10-200Hz),  1m2/s3 (200-500Hz) 

Šok     ..............................................................................................   poloviční sinus, 11ms, 30g 

 

 
 

106 mm (4.17 In) 

82 mm (3.23 In) 

 

202 mm (7.95 In) 

240 mm (9.45 In) 

123 mm (4.84 In) 

8
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m
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m
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) 2
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8
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m
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5 Formulář technických údajů 
 

Technický list rádiového dálkového ovladače: 
- Popisuje konfiguraci vysílací jednotky, 
- Označuje vztah mezi příkazy odeslanými vysílací jednotkou a příkazy dostupnými  

na přijímací jednotce 
- Technický list musí být vyplněn, zkontrolován a podepsán instalačním technikem, který je 

zodpovědný za správné zapojení. 
Technický list musí být vždy veden společně s tímto návodem: pokud potřebujete technický list 

použít pro administrativní účely (testy, kontroly, apod.), vytvořte si jeho kopii. 

 

6 Štítky 
 

Následující indikace se vztahují ke štítkům různých typů systémů rádiového dálkového ovládání, 

kde lze použít přijímací jednotku ACRS13-G (Model RGA) a DCRS13 (Model RGE a Model 

RGM). 

 
6.1 Štítky na přijímací jednotce ACRS13-G (Model RGA) a DCRS13 (Model 

RGE a Model RGM) u rádiového dálkového ovládání 
1.2.1  

Štítek Pozice Obsah 

Identifikační štítek 
rádiového dálkového 

ovládání 

 
Na krytu přijímací jednotky 

Sériové číslo (S/N) rádiového dálkového 

ovládání, čárový kód a rok výroby. 

 
Štítek technických 

údajů 

 
Na krytu přijímací jednotky 

MODEL, TYP a technické údaje hlavní 

přijímací jednotky, značení a možné 

rádiové značky dálkového ovládání. 

 

Zapojení výstupů přijímací jednotky musí vždy odpovídat zapojení uvedeném 
v technickém listu. 
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6.2 Štítky na přijímací jednotce ACRS13-G (Model RGA) a DCRS13 (Model 
RGE a Model RGM) u rádiového dálkového ovládání “převzít a uvolnit”  

 

Štítek Pozice Obsah 

Identifikační štítek 
rádiového dálkového 

ovládání 

 
Na krytu přijímací jednotky 

Sériové číslo (S/N) rádiového dálkového 

ovládání, čárový kód a rok výroby. 

 
Štítek technických 

údajů 

 
Na krytu přijímací jednotky 

MODEL, TYP a technické údaje hlavní 

přijímací jednotky, značení a možné 

rádiové značky dálkového ovládání. 

 
 

6.3 Štítky na přijímací jednotce ACRS13-G (Model RGA) a DCRS13 (Model 
RGE a Model RGM) u rádiového dálkového ovládání s více vysílači  
či více přijímači                                                                                                  

 

Štítek Pozice Obsah 

 

Identifikační štítek 
rádiového dálkového 

ovládání 

 
Na krytu jednotlivých 

přijímacích jednotek 

Sériové číslo (MULTI S/N) rádiového 

dálkového ovládání, čárový kód a rok 

výroby. 

 
Štítek technických 

údajů 

 
Na krytu jednotlivých 

přijímacích jednotek 

MODEL, TYP a technické údaje hlavní 

přijímací jednotky, značení a možné 

rádiové značky dálkového ovládání. 
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7 Světelné signály 
 

Význam světelných signálů je popsán v následujících odstavcích; možné akce, které je potřeba 
provést, jsou uvedeny v kapitole 11. 

 
7.1 LED dioda NAPÁJENÍ  

Kontrolka NAPÁJENÍ indikuje stav přijímací jednotky. 
 

LED dioda NAPÁJENÍ… Význam 

…je vypnutá Přijímací jednotka je vypnutá. 

…je zapnutá Přijímací jednotka je zapnutá. 

 

 
7.2 LED dioda SPOJENÍ  

Kontrolka SPOJENÍ indikuje stav rádiového spojeni. 
 

LED dioda SPOJENÍ… Význam 

             …bliká každých 5 sekund  
Přijímací a vysílací jednotka nekomunikují. 

 
…bliká rychle 

Jednotka je připravena přijímat příkazy zasílané vysílací 

jednotkou.  
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8 Obsluha 

  

 

 

8.1 Rádiový modul  
Rádiový modul obsahuje klíč adresy, kde jsou uložena i konfigurační data rádiového dálkového 
ovládání. Přijímací jednotka bez tohoto adresového klíče nemůže fungovat. 

 
8.2 DIP přepínače  

Přepínač DIP 1 slouží k nastavení frekvenčního pásma. 

Přepínač DIP 2 musí být vždy nastaven do polohy OFF. 

 

8.3 Vnitřní světelné signály  

Aktivace každého relé na základní desce je signalizována v blízkosti relé LED diodou.  

 
8.4 Příkazové výstupy  
 

Vztah mezi příkazem zaslaným vysílací jednotkou a aktivovaným výstupem na přijímací 

jednotce je uveden v technickém listu. 

 

Normální poloha přepínače DIP 2 je OFF. Tato poloha nesmí být měněna. 
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9 Instalace přijímací jednotky 

 

Kapitola “Instalace” v části „A” návodu k obsluze obsahuje varování pro instalaci, které doplňují 

informace uvedené v této kapitole. Proto se podívejte na tuto část návodu.  

 
9.1 Upozornění pro instalačního technika  

Instalační technik musí: 

- dodržovat všechny pokyny a výstrahy poskytnuté výrobcem st roje; 
- sledovat a dodržovat všechny pokyny a výstrahy poskytnuté osobou odpovědnou  

za uvedení stroje do provozu nebo dozorem stroje při chodu; 
- dodržovat všechny pokyny a výstrahy uvedené v manuálu dálkového ovládání; 
- sledovat a dodržovat všechny platné zákony, předpisy a normy, a to i místní. 

- provozovat rádiové dálkové ovládání Autec pouze v souladu s tímto návodem a se všemi 
jeho částmi, varováními a pokyny firmy Autec, a s platnými zákony, předpisy a normami, 
a to i místními; 

- obsluhovat stroj řízený dálkovým ovladačem Autec nebo prostřednictvím dálkového 
ovládání Autec pouze v souladu s pokyny a varováním výrobce stroje a s platnými zákony, 
předpisy a normami, a to i místními; 

- obsluhovat stroj řízený dálkovým ovladačem Autec pouze tehdy, jsou-li v bezpečném stavu 
a dokážete dokonale vidět pracovní plochu celého stroje; 

- okamžitě informovat své nadřízené a/nebo osoby odpovědné za pracovní místo a/nebo  

za stroj o možném selhání, poškození, uvolnění, nesprávném opotřebení, odpojení a/nebo 

jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla způsobit poruchu dálkového ovladače a/nebo 

stroje, nebo které mohou způsobit poškození osob a/nebo majetku; 

- udržovat vysílací jednotku bezpečně a mimo dosah neoprávněného a nekvalifikovaného  

personálu.  

 

 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V JINÝCH 

ČÁSTECH TÉTO PŘÍRUČKY, MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY. 
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9.2 Zapojení  

 
 

 

Zvláštní pozornost věnujte proudům a napětí proudícímu na výstupu 

BEZPEČNOST a STOP: nesmějí překročit maximální přípustné hodnoty  

(viz kapitola 4). 

Chcete-li získat ochranu před nechtěnými pohyby z klidové polohy, připojte 

relé BEZPEČNOST do série s příkazy pohybu.  

 
 
 
 
 

 

Okruh STOP v přijímací jednotce má dva kontakty zapojené do série pomocí 

propojovacího kabelu (standardní kabeláž Autec). Pokud stroj potřebuje 

obvod STOP se dvěma samostatnými kontakty (čtyři dráty), toto spojení 

může být odstraněno. V takovém případě je instalační technik odpovědný   

za zapojení tak, aby byla zajištěna požadovaná úroveň bezpečnosti. 
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10 Údržba  

Pokyny pro správnou údržbu dálkového ovládání jsou popsány v kapitole “Údržba” 

v části “A” návodu k obsluze. Proto se podívejte na tuto část návodu. 

 

11 Signalizace poruch u přijímacích jednotek  

Následující tabulka uvádí poruchy signalizované LED diodami na přijímači a řešení 

těchto poruch. 

Pokud problém nadále přetrvává i po aplikaci navrhovaného řešení, obraťte se  

na servisní podporu výrobce stroje. 
 

Signalizace Možný důvod                        
Řešení 

 
 
 
 

Kontrolka NAPÁJENÍ je 
vypnutá. 

 
 
 

 
Chybné nebo žádné 

napájení. 

Správně připojte konektor mezi 

dálkovým ovladačem a strojem. 

Ujistěte se, že napájecí vodiče jsou 

správně připojeny, a že hodnota 

napájecích napětí je v mezích 

stanovených v technických datech. 

Zkontrolujte ochrannou pojistku 

napájecího zdroje a v případě 

potřeby ji vyměňte. 

Kontrolka NAPÁJENÍ 

svítí a kontrolka 

SPOJENÍ bliká jednou 

za 5 sekund.  

 
Vysílací a přijímací 

jednotka 

nekomunikují. 

 
 

Spusťte rádiové dálkové ovládání. 

 

 
Kontrolka NAPÁJENÍ 

svítí trvale a kontrolka 

SPOJENÍ bliká rychle. 

 

 
Přijímací jednotka 

neaktivuje výstupy 

odeslaných příkazů. 

Zkontrolujte, zda jsou výstupy 

správně zapojeny a zda 

zaslané příkazy aktivují 

odpovídající relé. 

Zkontrolujte ochranné pojistky 

kontaktu STOP nebo kontaktů 

BEZPEČNOST a v případě potřeby  

je vyměňte. 

 
 

12 Vyřazení z provozu a likvidace  

Pokyny pro správné vyřazení a likvidaci rádiových dálkových ovladačů jsou popsány 

v kapitole “Vyřazení z provozu a likvidace” v části “A” návodu k obsluze. Proto se 

podívejte na tuto část příručky.  


