Návod k použití a údržbě dálkového
ovládání

Řada Air
Část C: LK NEO 10, LK NEO 12 a
LK NEO 10 DF
(Model LKN Type LA2EM, DA2FM)
Vysílací jednotka
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VAROVÁNÍ
TATO ČÁST NÁVODU SE SKLÁDÁ Z: Části „C” – Informace, pokyny a varování
pro vysílací jednotku LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF (Model LKN Typ LA2EM,
DA2FM). Návod se skládá z Části „A” – Všeobecná část, Část „B” – Shoda a frekvence,
Část „C” – Vysílací jednotka, Část „D” – Přijímací jednotka a Část „E” – Nabíječka
baterií a akumulátorů 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, MŮŽE
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 JE 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.
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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, včetně místních. 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, jsou vhodné 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, včetně místních.

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,
včetně místních.
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ODPOVĚDNOSTÍ
VLASTNÍKA
A
OPERÁTORA
ZAŘÍZENÍ,
DÁLE
ZAMĚSTNANCŮ, MANAGERŮ A SUPERVIZORŮ je, aby se ujistili, že všichni
uživatelé rádiového dálkového ovládání Autec a všechny osoby, které pracují
nebo budou pracovat se strojem nebo v jeho blízkosti a provozují rádiový
dálkový ovladač Autec, jsou plně a náležitě vzdělány 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, včetně místních, a že tito uživatelé a jiné osoby vždy provozují
nebo pracují s bezdrátovým rádiovým dálkovým ovládáním Autec bezpečně
a JEN dle pokynů a upozornění firmy Autec a dle platných zákonů, předpisů
a standardů, včetně místních. ZANEDBÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ
NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

ODPOVĚDNOSTÍ
VLASTNÍKA
A
OPERÁTORA
ZAŘÍZENÍ,
DÁLE
ZAMĚSTNANCŮ, MANAGERŮ A SUPERVIZORŮ je, že oblasti, ve kterých je stroj
s rádiovým dálkovým ovládáním Autec provozován nebo umístěn, jsou jasně vymezeny
a označeny v souladu se všemi varováními a pokyny společnosti Autec a všemi
platnými zákony, předpisy a normami, včetně místních a i jinak upozorněny a varovány
VŠECHNY OSOBY, že stroj je 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.

Autec_LIULK1001/Řada Air/LK NEO 10/LK NEO 12/LK NEO 10 DF vysílač/Návod

-4-

OBSAH
1

2

3

4

5
6

7

8

Informace o použití návodu.......................................................................................... 7
1.1 Struktura návodu k obsluze .................................................................................. 7
1.2 Popis a terminologie ............................................................................................. 9
1.3 Symboly .............................................................................................................. 10
1.4 Komu jsou pokyny určeny ................................................................................... 10
1.5 Skladovací instrukce ........................................................................................... 10
1.6 Duševní vlastnictví .............................................................................................. 10
Představení produktu ................................................................................................. 11
2.1 Řady, rádiové dálkové ovládání a jednotky ......................................................... 11
2.2 Soulad s normami ............................................................................................... 11
2.3 Kontakty a užitečné adresy ................................................................................. 11
2.4 Záruka ................................................................................................................ 11
2.5 Technická podpora a náhradní díly ..................................................................... 11
Popis vysílací jednotky............................................................................................... 12
3.1 Popis vysílacích jednotek LK NEO 10 a LK NEO 12
(Model LKN Typ LA2EM) .................................................................................. 12
3.2 Popis vysílací jednotky LK NEO 10 DF (Model LKN Typ DA2FM) ..................... 13
Technická data ............................................................................................................ 14
4.1 Technická data vysílacích jednotek LK NEO 10 a LK NEO 12
(Model LKN Typ LA2EM) .................................................................................... 14
4.2 Technická data vysílací jednotky LK NEO 10 DF (Model LKN Typ DA2FM) ...... 14
Formulář technických údajů ...................................................................................... 14
Štítky............................................................................................................................ 15
6.1 Štítky na vysílací jednotce LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF
(Model LKN Typ LA2EM, DA2FM) u rádiového dálkového ovládání ................... 15
6.2 Štítky na vysílací jednotce LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF
(Model LKN) u rádiového dálkového ovládání “převzít a uvolnit” ......................... 15
6.3 Štítky na vysílací jednotce LK NEO 10, LK NEO 12 and LK NEO 10 DF
(Model LKN Typ LA2EM, DA2FM) u rádiového dálkového ovládání s více
vysílači či více přijímači ………………………………………………………………..16
Světelné signály.......................................................................................................... 17
7.1 Světelné signály vysílacích jednotek LK NEO 10 a LK NEO 12
(Model LKN Typ LA2EM) ……………………………………………………………...17
7.2 Světelné signály vysílací jednotky LK NEO 10 DF
(Model LKN Typ DA2FM) ................................................................................... 20
Obecné pokyny k obsluze .......................................................................................... 23
8.1 Uzamykatelný vypínač napájení .......................................................................... 23
8.2 Tlačítko START .................................................................................................. 24
8.3 Tlačítko STOP .................................................................................................... 24
8.4 Tlačítko FUNKCE................................................................................................ 24
8.5 Tlačítko DISPLEJ (pokud má vysílací jednotka displej) ....................................... 24
8.6 Spínač povolení .................................................................................................. 25
8.7 Baterie ................................................................................................................ 26
8.8 ID interní paměť tx .............................................................................................. 27
8.9 Snímač Zero-G ................................................................................................... 28
8.10 Vibrační alarm ..................................................................................................... 28
8.11 Spuštění rádiového dálkového ovládání ............................................................. 29

Autec_LIULK1001/Řada Air/LK NEO 10/LK NEO 12/LK NEO 10 DF vysílač/Návod

-5-

9

10
11
12

8.12 Aktivace příkazu.................................................................................................. 31
8.13 Přerušení rádiového spojení ............................................................................... 31
8.14 Automatické vypnutí vysílače .............................................................................. 31
8.15 Vypnutí vysílací jednotky ..................................................................................... 32
8.16 Funkce “Zpětná vazba dat” ................................................................................. 33
8.17 ZÁLOŽNÍ jednotka .............................................................................................. 34
Pokyny pro uživatele .................................................................................................. 35
9.1 Omezení použití.................................................................................................. 35
9.2 Chování uživatelů ............................................................................................... 35
9.3 Pás nebo postroj ................................................................................................. 37
Údržba ......................................................................................................................... 40
Signalizace poruch u vysílací jednotky ..................................................................... 40
Vyřazení z provozu a likvidace ................................................................................... 41

Autec_LIULK1001/Řada Air/LK NEO 10/LK NEO 12/LK NEO 10 DF vysílač/Návod

-6-

Informace o použití návodu

1

Před přečtením této části příručky si musíte přečíst a pochopit obecnou část
(část A) příručky dodávané s dálkovým ovládáním.

Struktura návodu k obsluze

1.1

Příručka pro používání a údržbu rádiových dálkových ovladačů řady Autec Air se skládá
z různých částí, které tvoří úplný návod; Návod musí být přečten pečlivě, 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

A

B

C

D

E

Nadpis

Všeobecná část

Shoda a frekvence

Vysílací jednotka

Přijímací jednotka

Baterie a nabíječka

Obsah
- Všeobecné informace o sérii,
- 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.

- Operační frekvenční pásma rádiového dálkového ovladače,
- shody a zákonné doporučení rádiového dálkového ovladače.
Popis a pokyny týkající se vysílací jednotky, včetně:
- popis úkonu,
- příkazy,
- světelné signály,
- poruchy,
- další instrukce k všeobecné části.

Popis a pokyny týkající se přijímací jednotky, včetně:
- popis úkonu,
- světelné signály,
- poruchy,
- další instrukce k všeobecné části.

Popis, upozornění a instrukce týkající se baterií a nabíječek, včetně:
- popis obsluhy,
- světelné signály,
- poruchy,
- instrukce pro užívání.
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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.

CD přiložené ke každému návodu k použití obsahuje překlady návodu.

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 návodu: viz název kódu uvedeného na obalu každé části.

Original instructions

Návod k použití a údržbě dálkového
ovládacího zařízení

ŘADA AIR
Část X: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX_jazyk-XX

AUTEC SRL
Via Pomaroli, 65
36030 Caldogno (VI), ITALY
Phone number: +39 0444 901000
Fax: +39 0444 901011
Email: info@autecsafety.co m
www.autecsafety.com

XXXXXXXXX_language-XX
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1.2

Popis a terminologie

Obraťte se na společnost Autec, pokud některý z pokynů, symbolů, upozornění
a obrázků není jasný a srozumitelný nebo pokud máte pochybnosti či otázky.
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
provádějí.
Pokud je například výrobce také technikem instalace a/nebo technikem údržby, musí znát
a dodržovat pokyny specificky adresované těmto osobám. Totéž platí, pokud je uživatel
i výrobcem a/nebo instalačním technikem.

1.3

Symboly
Tento symbol identifikuje v návodu části textu, které je třeba číst velmi pozorně.

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.
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1.4

Komu jsou pokyny určeny

Adresáti pokynů jsou uvedeni v odstavci se stejným názvem ve všeobecné části:
viz všeobecná část.

1.5

Skladovací instrukce

Předpisy pro uložení pokynů jsou popsány v odstavci se stejným názvem ve všeobecné
části: viz všeobecná část.

1.6

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 a jednotky

Tato část návodu je pro vysílací jednotku LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF (Model
LKN Typ LA2EM, DA2FM) 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 konkrétní stránce 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.
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3

Popis vysílací jednotky

3.1

Popis vysílací jednotky LK NEO 10 a LK NEO 12 (Model
LKN Typ LA2EM)
A
L
K

M

B
C
D

J
H

G

F

E

N
P

G

Identifikační štítek rádiového dálkového
ovladače

Ovládací prvky (volič, tlačítko)
(pokud je k dispozici)

H

Štítek technických dat

C

Baterie

J

Tlačítko START

D

Přepínač napájení (pokud je k dispozici)

K

Tlačítko FUNKCE

E

Kryt baterie

L

Tlačítko příkazů

F

Identifikační štítek vysílací jednotky

M

Tlačítko STOP

N

DIP přepínače

P

Konektor "ID vnitřní tx paměti"

A

LED diody

B
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3.2

Popis vysílací jednotky LK NEO 10 DF (Model LKN Typ
DA2FM)
A
M
L

N

B
C

K

D
E

J
H

F
G

P

Q

H

Identifikační štítek rádiového dálkového
ovladače

Ovládací prvky (volič, tlačítko)
(pokud je k dispozici)

J

Štítek technických dat

C

Baterie

K

Tlačítko START

D

Přepínač napájení (pokud je k dispozici)

L

Tlačítko FUNKCE

E

Kryt baterie

M

Tlačítko příkazů

F

Identifikační štítek vysílací jednotky

N

Tlačítko STOP

G

Tlačítko DISPLEJ

P

DIP přepínače

Q

Konektor "ID vnitřní tx paměti"

A

Displej

B
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4

Technická data

4.1

Technická data vysílacích jednotek LK NEO 10 a LK NEO 12 (Model
LKN Typ LA2EM)

Napájení (baterie MHM03) ......................................................................................... 3.6V
Napájení (baterie LPM01) .…….................................................................................. 3.7V
Anténa ........................................................................................................................... vnitřní
Materiál krytu .……............................................................................................ PA 6 (20%fg)
Krytí ................................................................................................................. IP65 (NEMA 4)
Rozměry .………............................................................. 265x85x49mm (10.43x3.35x1.92In)
Váha .….......................................................................................................... 450g (0.992Lb)
Doba chodu ve 20°C (68°F):
- s baterií MHM03 ……............................................................................................... >8 h
- s baterií LPM01 ……................................................................................................ >16 h

4.2

Technická data vysílací jednotky LK NEO 10 DF (Model LKN Typ
DA2FM)

Napájení (baterie LPM01) ....................................................................................... 3.7V
Anténa ........................................................................................................................ vnitřní
Materiál krytu ................................................................................................... PA 6 (20%fg)
Krytí …………………...................................................................................... IP65 (NEMA 4)
Rozměry …………........................................................... 265x85x49mm (10.43x3.35x1.92In)
Váha .…........................................................................................................... 450g (0.992Lb)
Doba chodu ve 20°C (68°F) .......................................................................................... >10 h

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.

Zapojení výstupů přijímací jednotky musí vždy odpovídat zapojení uvedeném
v technickém listu.
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Štítky

6

Následující indikace se vztahují ke štítkům různých typů systémů rádiového dálkového
ovládání, kde lze použít vysílací jednotku LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF (Model
LKN Typ LA2EM, DA2FM).

6.1

Štítky na vysílací jednotce LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF
(Model LKNTyp LA2EM, DA2FM) u rádiového dálkového ovládání
Štítek

Identifikační štítek
rádiového dálkového
ovládání

6.2

Pozice
Klíč ID 0-1 (pokud je
k dispozici)
Kryt baterie (pokud je
“ID vnitřní tx paměť”
k dispozici)

Identifikační štítek
vysílají jednotky

Kryt baterie

Štítek technických
údajů

Kryt baterie

Obsah

Sériové číslo (S/N) rádiového
dálkového ovládání.

Rok výroby, čárový kód a identifikační
číslo vysílací jednotky.

MODEL, TYP a technické údaje hlavní
přijímací jednotky, značení a možné
rádiové značky dálkového ovládání.

Štítky na vysílací jednotce LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF
(Model LKN Typ LA2EM, DA2FM) u rádiového dálkového ovládání
“převzít a uvolnit”
Štítek

Identifikační štítek
rádiového dálkového
ovládání

Pozice
Klíč ID 0-1 (pokud je
k dispozici)
Kryt baterie (pokud je
“ID vnitřní tx paměť”
k dispozici)

Identifikační štítek
vysílací jednotky

Kryt baterie

Štítek technických
údajů

Kryt baterie

Obsah

Sériové číslo (S/N) rádiového
dálkového ovládání.

Rok výroby, čárový kód a identifikační
číslo vysílací jednotky.

MODEL, TYP a technické údaje hlavní
přijímací jednotky, značení a možné
rádiové značky dálkového ovládání.
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6.3

Štítky na vysílací jednotce LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF
(Model LKN Typ LA2EM, DA2FM) u rádiového dálkového ovládání
s více vysílači či více přijímači
Štítek

Identifikační štítek
rádiového dálkového
ovládání

Pozice
Key ID 0-1 (pokud je
k dispozici)
Kryt baterie (pokud je
“ID vnitřní tx paměť”
k dispozici)

Identifikační štítek
vysílací jednotky

Kryt baterie

Štítek technických
údajů

Kryt baterie

Obsah

Sériové číslo (MULTI S/N) rádiového
dálkového ovládání.

Rok výroby, čárový kód a identifikační
číslo vysílací jednotky.

MODEL, TYP a technické údaje hlavní
přijímací jednotky, značení a možné
rádiové značky dálkového ovládání.
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7

Světelné
signály

7.1

Světelné signály vysílacích jednotek LK NEO 10 a LK NEO 12 (Model
LKN Typ LA2EM)

A

Červená LED dioda

B

Zelená LED dioda

C

LED diody pro funkci
"Zpětná vazba dat"

Vysílací jednotky LK NEO 10 a LK NEO 12 mají vždy zelenou LED diodu [B] a červenou LED
diodu [A], které poskytují informace týkající se rádiového dálkového ovládání.
Symbol

Význam
Tento sympol označuje červená LED dioda [A].
Tento symbol označuje zelená LED dioda [B].

Význam signálů poskytovaných LED diodami označenými “C” je vysvětlen v části
funkce “Zpětná vazba dat” (viz odstavec 8.16). Význam LED diod, týkacících se
funkce “Zpětná vazba dat”, je rozhodnut a stanoven výrobcem stroje v závislosti
na funkcích stroje, pro které chce přijímat informace.

7.1.1 Červená LED dioda [A] a zelená LED dioda [B]
Význam osvětlení červené LED diody [A] a zelené LED diody [B] je popsán v následujících
tabulkách. Možné akce, které je potřeba provést, jsou uvedeny v kapitole 11.

Význam červených a zelených signálů LED diod nelze měnit.
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Zelená LED dioda [B]…
…je vypnutá.
…trvale svítí.
…opakuje sekvenci: 2 bliknutí
a pauza.
…opakuje sekvenci: 3 bliknutí
a pauza.

…bliká rychle.

…bliká pomalu (jedno bliknutí
za sekundu).

Význam
Vysílací jednotka je vypnutá.
Vysílací a přijímací jednotka spolu nekomunikují.
Pracovní dosah dálkového ovladače byl překročen déle
než 20 sekund.
Přijímací jednotka nekomunikuje s vysílací jednotkou.
Pokud vysílací jednotka komunikuje s přijímací jednotkou,
je možné odeslat příkazy.
Vysílací a přijímací jednotka spolu komunikují. Příkazy
lze odesílat až po stisknutí tlačítka START.

Je možné posílat příkazy.

Červená LED dioda [A]…
…je vypnutá.
…svítí při spuštění.

…bliká 2x za sekundu při spuštění.
…bliká 3x za sekundu při spuštění.

…svítí po dobu 2 sekund stálým
světlem.
…bliká pomalu (jedno bliknutí
za sekundu).
…bliká rychle.

Význam
Vysílací jednotka pracuje správně.
Tlačítko STOP je stisknuto nebo poškozeno.
Alespoň jeden z příkazů, které byly při spuštění
zkontrolovány, je zapnut nebo poškozen. (viz technický
list).
Baterie je vybitá.

Vysílací jednotka nepracuje správně.

Baterie má méně než 1 h provozu.
Baterie má méně než 10 min provozu.
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Zelená a červená LED dioda…
…svítí při spuštění.

…blikají 3x za sekundu

Význam
Ve vysílací jednotce byl vložen špatný “ID klíč 0-1” nebo
“ID vnitřní tx paměť” nebo “záložní jednotka”.

"ID Klíč 0-1" nebo "ID vnitřní tx paměť" jsou poškozeny.

při spuštění.
…blikají střídavě.

…opakují sekvenci: 3x blinkutí
a pauza, červená LED dioda [A]
svítí při spuštění.

30 sekund před tím, než se vysílací jednotka automaticky
vypne.

Postup, který odpovídá podnabídce PÁROVÁNÍ, byl
proveden.
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7.2

Světelné signály vysílací jednotky LK NEO 10 DF (Model LKN Typ
DA2FM)

Ikony na displeji
A

Červená LED dioda

B

Zelená LED dioda

D

Baterie

E

Rádiové spojení

Na displeji vysílacích jednotek LK NEO 10 DF jsou vždy k dispozici následující ikony:
- červená LED dioda [A] a zelená LED dioda [B] poskytují informace o dálkovém ovladači,
- baterie [D], která indikuje stav nabití akumulátoru,
- rádiové spojení [E] indikuje sílu rádiového spojení.

Význam ostatních ikon zobrazených na displeji je vysvětlen v části o funkci
“Zpětná vazba dat” (viz odstavec 8.16).
Význam takových ikon je rozhodnut a stanoven výrobcem v závislosti
na funkcích stroje, pro které chcete přijímat informace.

7.2.1 Červená LED dioda [A] a zelená LED dioda [B]
Význam osvětlení červené LED diody [A] a zelené LED diody [B] je popsán v následujících
tabulkách; Možné akce, které je třeba provést, jsou uvedeny v kapitole 11.

Význam červených a zelených signálů LED diod nelze měnit.
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Zelená LED dioda [B]…
…je vypnutá.
…trvale svítí.

Význam
Vysílací jednotka je vypnutá.
Vysílací a přijímací jednotka spolu nekomunikují.

…opakuje sekvenci: 2 bliknutí
a pauza.

Pracovní dosah dálkového ovladače byl překročen déle
než 20 sekund.

…opakuje sekvenci: 3 bliknutí
a pauza.

Přijímací jednotka nekomunikuje s vysílací jednotkou.

…bliká rychle.

…bliká pomalu (jedno bliknutí
za sekundu).

Pokud vysílací jednotka komunikuje s přijímací jednotkou,
je možné odeslat příkazy.
Vysílací a přijímací jednotka spolu komunikují. Příkazy
lze odesílat až po stisknutí tlačítka START.

Je možné posílat příkazy.

Červená LED dioda [A] …
…je vypnutá.
…svítí při spuštění.

Význam
Vysílací jednotka pracuje správně.
Tlačítko STOP je stisknuto nebo poškozeno.

…bliká 2x za sekundu při spuštění.

Alespoň jeden z příkazů, které byly při spuštění
zkontrolovány, je zapnut nebo poškozen. (viz technický
list).

…bliká 3x za sekundu při spuštění.

Baterie je vybitá.

…svítí po dobu 2 sekund stálým
světlem.
…bliká pomalu (jedno bliknutí
za sekundu).
…bliká rychle.
Zelená a červená LED dioda…
…svítí při spuštění.

Vysílací jednotka nepracuje správně.

Baterie má méně než 1 h provozu.
Baterie má méně než 10 min provozu.
Význam
Do vysílací jednotky byl vložen špatný “ID klíč 0-1” nebo
“ID vnitřní tx paměť”, nebo “záložní jednotka”.
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Zelená a červená LED dioda…
…blikají 3x za sekundu

Význam
"ID Klíč 0-1" nebo "ID vnitřní tx paměť" jsou poškozeny.

při spuštění.
…blikají střídavě.

30 sekund před tím, než se vysílací jednotka automaticky
vypne.

…opakují sekvenci: 3x blinkutí
a pauza, červená LED dioda [A]
svítí při spuštění.

Postup, který odpovídá podnabídce PÁROVÁNÍ, byl
proveden.

7.2.2 Baterie [D]
Ikona baterie [D] má barevný pruh, jehož délka je úměrná úrovni výkonu baterie.
Význam

Symbol
Vysoká úroveň výkonu (zelený pruh).

Střední úroveň výkonu (zelený pruh).

Nízká úroveň výkonu (červený pruh).

7.2.3 Rádiové spojení [E]
Ikona rádiového spojení [E] se skládá ze čtyř vertikálních pruhů. Množství tmavých pruhů je
úměrné kvalitě rádiového spojení.
Význam

Symbol
Silný signál rádiového spojení.

Střední signál rádiového spojení.

Žádné rádiové spojení.
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8

Obecné pokyny k obsluze

8.1

Uzamykatelný vypínač napájení

Pokud má vysílací jednotka uzamykatelný vypínač napájení, může být:
- Mechanický klíč (viz odstavec 8.1.1)
- ID klíč 0-1 (viz odstavec 8.1.2).
8.1.1

Mechanický klíč

Mechanický klíč umožňuje napájení vysílací jednotky. Pokud je
vyžadováno použití mechanického klíče ve vysílací jednotce,
dálkové ovládání nemůže fungovat, pokud není vložen.

8.1.2

ID klíč 0-1

“ID klíč 0-1” umožňuje napájení vysílací jednotky.
Ukládá adresu dálkového ovladače. “ID klíč 0-1” lze použít pouze
ve vysílací jednotce, která patří do příslušného dálkového
ovládání: pokud vysílací jednotka vyžaduje “ID klíč 0-1”, dálkové
ovládání nemůže fungovat, pokud není vložen.
Vzhledem k tomu, že adresa rádiového dálkového ovladače je
uložena v “ID klíči 0-1”, musí být použit s velkou opatrností.

“ID klíč 0-1” použijte pouze pro vysílací jednotku, se kterou byl dodán.

8.1.3 Vložení uzamykatelného vypínače
Pro vložení uzamykatelného vypínače proveďte následující úkony:
1. vložte uzamykatelný vypínač napájení do příslušného zámku,
2. otočte uzamykatelný vypínač napájení ve směru hodinových ručiček.
8.1.4 Vyjmutí uzamykatelného vypínače
Pro vyjmutí uzamykatelného vypínače prověďte následující úkony:
3. otočte uzamykatelný vypínač proti směru hodinových ručiček,
4. vyjměte uzamykatelný vypínač z příslušného zámku.
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8.2

Tlačítko START

Tlačítko START se používá k:
- spuštění rádiového dálkového ovládání (viz odstavec 8.11),
- aktivaci klaksonu při spuštěném dálkovém ovládání.

8.3

Tlačítko STOP

Je-li stisknuto tlačítko STOP, stroj se zastaví a vysílací jednotka se vypne.
Chcete-li začít pracovat znovu poté, co bylo stisknuto tlačítko STOP, proveďte následující
postup:
- Ujistěte se, že pracovní podmínky a podmínky použití jsou bezpečné.
- Otočte tlačítko STOP ve směru šipky tak, aby se uvolnilo.
- Spusťte dálkové ovládání viz odstavec 8.11.

Tlačítko STOP stlačte v případě, že hrozí nebezpečí a je nutné okamžitě
zastavit stroj.
Výrobce stroje a/nebo instalační technik musí poskytnout pokyny a výstrahy
týkající se možných rizik, která mohou vzniknout při zastavení stroje
(například: inercialní pohyby, zatížení výkyvu…).

8.4

Tlačítko FUNKCE

O funkci tlačítka FUNKCE rozhodne instalační technik rádiového dálkového ovládání.
Výrobce a/nebo instalační technik musí poskytnout pokyny ohledně vztahu mezi tlačítkem
FUNKCE a odpovídajícím pohybem stroje. Uživatel musí být v tomto směru řádně informován.

8.5

Tlačítko DISPLEJ (pokud má vysílací jednotka displej)

Toto tlačítko se používá:
- k aktivaci osvětlení displeje, pokud je vypnuté
- k posuvnému procházení informací na displeji ve dvou různých módech:
- manuálně - řádky rolují nahoru při každém stisknutí tlačítka
- automaticky - řádky se posouvají automaticky, když je stlačeno tlačítko displeje
po dobu 3 sekund. Pokud je tlačítko displeje znovu zmáčknuto, přepíná se zpět
do manuálního módu.
- Pokud jsou zobrazeny pouze ikony, nelze listovat. Podsvícení displeje zůstane zapnuto
po dobu stanovenou výrobcem stroje.

Při instalaci jednotky nesmí být na displeji žádná jiná funkce, než výše
uvedené.
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8.6

Spínač napájení

Na levé straně vysílací jednotky se může nacházet třípolohový spínač nazvaný “Aktivační
spínač”.
“Aktivační spínač” je ovládací prvek, který je třeba aktivovat ve stejnou dobu jako ostatní
ovládací prvky, aby odsouhlasil odeslání příslušných příkazů do stroje. Výrobce a/nebo
instalační technik rozhodne, které ovládací prvky musí mít aktivovaný “Aktivační spínač”
pro odeslání příkazů do stroje.

A

Aktivační spínač

A

“Aktivační spínač” má tři možné polohy:
1. není stisknuto (OFF),
2. poloviční stisk (ON),
3. zcela stisknuto (OFF).
“Aktivační spínač” je funkční pouze v poloze “2”.
Když uvolníte “Aktivační spínač” z polohy “3”, přeskočí pozici “2” a přejde přímo do polohy “1”.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE PÁSKU NEBO JINÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU
V ROZPORU S FUNKCÍ “AKTIVAČNÍHO SPÍNAČE”.
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ JEDNOTKY ZABRAŇUJE SPRÁVNÉ FUNKCI
JEDNOTKY A MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ
A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

“Aktivační spínač” může být spojen pouze s aktivací funkce pro spuštění
jiných příkazů a nemůže být připojen k žádné jiné spouštěcí nebo pohybové
funkci stroje.
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8.7

Baterie

Vysílací jednotky řady Air mohou být napájeny pouze nabíjecími bateriemi
zn. Autec.
Upozornění a pokyny týkající se baterie naleznete v části “Část E” – Návod
k použití.

8.7.1 Vložení baterie
Zatlačte baterii směrem ke kontaktům na vysílací jednotce a vložte ji do pouzdra.
1

2

Baterie snadno vklouzne na své místo a zajistí, že kladné (+) a záporné (-) póly
jsou správně připojeny pouze v případě, že jsou vloženy s deskou obrácenou
ke krytu tak, aby kontakty baterie odpovídaly kontaktům vysílací jednotky.

8.7.2 Vyjmutí baterie
Zatlačte baterii směrem ke kontaktům na vysílací jednotce a vyjměte ji z pouzdra.
3

4

Pokud není vysílací jednotka nepoužívána, vyjměte baterii, je-li je to možné.
8.7.3

Indikace úrovně nabití baterie ve vysílací jednotce LK NEO 10 DF
(Model LKN Typ DA2FM)

Viz odstavec 7.2.2 pro kontrolu úrovně nabití baterie ve vysílací jednotce LK NEO 10 DF.
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8.7.4 Indikace úrovně nabití baterie v přenosu LK NEO 10 a (Model LKN Typ LA2EM)
Chcete-li zkontrolovat dobu chodu baterie ve vysílacích jednotkách LK NEO 10
a LK NEO 12, proveďte následující postup:
1. Vypněte vysílací jednotku a odblokujte tlačítko STOP,
2. Aktivujte příkaz S1 (zkontrolujte v technickém listu, který ovládací prvek odpovídá zadání)
a stiskněte tlačítko START, dokud se nerozsvítí LED 1, LED 2 a LED 3 (indikující stav
baterie):
- 1 LED zapnuta: nízká úroveň.
- 2 LED zapnuta: střední úroveň.
- 3 LED zapnuta: maximální úroveň.
Po několika sekundách indikace úrovně zmizí.

8.8

ID interní paměť tx

“ID vnitřní tx paměť” (pokud je k dispozici) je klíč, který obsahuje adresu, která se používá
pro kódování zpráv zasílaných mezi vysílací jednotkou a přijímací jednotkou.
Tento klíč je uvnitř vysílací jednotky.
LK NEO 10 a LK NEO 12 (Model LKN Typ LA2EM)

A

ID vnitřní tx paměť

A

ID vnitřní tx paměť

S/N:
XXXXXXX

A

S/N:
XXXXXXX

S /N :
X XXXX XX

LK NEO 10 DF (Model LKN Typ DA2FM)

A
S/N:
XXXXXXX

S/N:
XXXXXXX

S /N :
X XXXX XX

Pokud vysílací jednotka nemá “ID klíč 0-1” (viz odstavec 8.1.2), v technickém listu se zobrazí,
zda je přítomna “ID vnitřní tx paměť” (DIP přepínač 2 je nastaven v poloze ON/ZAPNUTO).
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8.9

Snímač Zero-G
Vysílací jednotka je vybavena snímačem Zero-G pouze na žádost výrobce
stroje a/nebo instalačního technika, kteří jsou odpovědní za rozhodnutí
o podmínkách aktivace snímače Zero-G.

Snímač Zero-G se může aktivovat z následujících příčin:
- Náraz: snímač Zero-G se aktivuje, když vysílací jednotka zaregistruje 30 cm pohyb
s akceleraci vyšší než 2g.
- Pád: snímač Zero-G se aktivuje, když vysílací jednotka spadne o více než 1 metr.
- Sklon: snímač Zero-G se aktivuje, když je vysílací jednotka nakloněna více než jednu
sekundu od definovaného úhlu vzhledem k zemi. Hodnotu úhlu náklonu nastavuje
společnost Autec, ale o konkrétním úhlu rozhodne výrobce stroje a/nebo instalační technik
(možnosti: 45°/60°/90°).
Snímač Zero-G se může také aktivovat, pokud je vysílací jednotka hozena nebo se kymácí.
V tomto případě se snímač Zero-G aktivuje kvůli prvnímu zjištěnému důvodu mezi výše
uvedenými (naraz, pád, náklon).
Autec nastaví system tak, aby při aktivaci senzoru Zero-G došlo k následujícímu chování:
- Vysílací jednotka se vypne
- všechny příkazy dálkového ovládání jsou deaktivovány, s výjimkou jedné konkrétní funkce
stroje, která je aktivována současně (např. houkačka).

Výrobce stroje a/nebo instalační technik mají odpovědnost za rozhodnutí
o chování snímače Zero-G. Před použitím stroje musí být uživatel
informován o předpokládaném chování a ujistit se, že funguje správně.

8.10

Vibrační alarm

Vysílací jednotka LK NEO 10 DF (Model LKN Typ DA2FM) může být vybavena “Vibračním
alarmem”.
“Vibrační alarm” aktivuje vibrace vysílací jednotky, pokud jsou na displeji zobrazeny specifické
signály přicházející ze stroje.
Vibrace vysílací jednotky mají za cíl upozornit uživatele na odpovídající signal zobrazený
na displeji.
Vysílací jednotka může být na žádost výrobce stroje a/nebo instalačního technika vybavena
„Vibračním alarmem”.
Výrobce stroje a/nebo instalační technik rozhodne, které signály zobrazené
na displeji způsobí vibrace vysílací jednotky.
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8.11

Spuštění rádiového dálkového ovládání

Spuštění rádiového dálkového ovládání spočívá ve vytvoření rádiového spojení mezi vysílací
a přijímací jednotkou.

Spuštění rádiového dálkového ovladače je chráněno vypínačem napájení
a/nebo PIN kódem zabraňujícím neoprávněnému použití stroje.
Chcete-li spustit rádiové dálkové ovládání, musíte vložit uzamykatelný
vypínač napájení a/nebo zadat PIN kód podle postupu uvedeného v odstavci
8.11.1, 8.11.2 nebo 8.11.3.

PIN kód není sekvence čísel, ale spočívá v postupné aktivaci ovládacích prvků.
Příkazy spojené s ovládacími prvky, které jsou aktivovány při vkládání PIN kódu,
nejsou odeslány do stroje.
Pokud vysílací jednotka nemá uzamykatelný vypínač napájení, je spuštění rádiového
dálkového ovladače chráněno PIN kódem.
Naopak, pokud vysílací jednotka potřebuje uzamykatelný vypínač napájení, spuštění
rádiového dálkového ovladače je chráněno samotným vypínačem. Pokud posouzení rizika
vyžaduje další ochranu při spuštění rádiového dálkového ovládání, je možné aktivovat takto
PIN kód.
8.11.1 Spuštění pomocí uzamykatelného vypínače napájení (bez PIN kódu)
Pokud je přijímací jednotka správně napájena, proveďte následující postup:
1. vložte do vysílací jednotky nabitou baterii (viz odstavec 8.7.1),
2. vložte do vysílací jednotky uzamykatelný vypínač napájení (viz odstavec 8.1.3),
3. stiskněte tlačítko START a podržte ho, do doby než bude zelená LED dioda pomalu blikat.
Pokud se zelená LED dioda rozsvítí a pomalu bliká, je dálkové ovládání rádia aktivní
a může odesílat příkazy a aktivovat stroj.
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8.11.2 Spuštění pomocí PIN kódu (bez uzamykatelného vypínače napájení)
Po správném zapnutí přijímací jednotky proveďte následující postup:
Stiskněte každé tlačítko po dobu 3 sekund po uvolnění předchozího tlačítka 1. do vysílací jednotky vložte nabitou baterii (viz odstavec 8.7.1),
2. stiskněte tlačítko START a podržte jej, dokud se nerozsvítí zelená LED dioda,
3. aktivujte příkazy odpovídající PIN kódu ve správném pořadí (PIN 1, PIN 2 a PIN 3
uvedené v technickém listu).
a. PIN 1 kód nesmí být zahrnut do procesu spouštění, pokud se shoduje s tlačítkem
START.
b. PIN 3 kód nesmí být zahrnut do procesu spouštění, pokud se shoduje s tlačítkem
START.
4. stiskněte tlačítko START a podržte jej do doby, než bude zelená LED dioda pomalu blikat.
Pokud se zelená LED dioda rozsvítí a pomalu bliká, je dálkové ovládání rádia aktivní
a může odesílat příkazy a aktivovat stroj.

Poznámka: výchozí nastavení PIN kódů firmy Autec je:
- PIN 1= tlačítko START
- PIN 2= tlačítko FUNKCE
- PIN 3= tlačítko START
Společnost Autec nastaví vlastní PIN kód pouze na žádost výrobce stroje nebo
instalačního technika.

8.11.3 Spuštění pomocí uzamykatelného vypínače napájení + PIN kódu
Po správném zapnutí přijímací jednotky proveďte následující postup:
Stiskněte každé tlačítko po dobu 3 sekund po uvolnění předchozího tlačítka 1. do vysílací jednotky vložte nabitou baterii (viz odstavec 8.7.1),
2. do vysílací jednotky vložte uzamykatelný vypínač napájení (viz odstavec 8.1.3),
3. stiskněte tlačítko START a podržte jej dokud se nerozsvítí zelená LED dioda,
4. aktivujte příkazy odpovídající PIN kódu ve správném pořadí (PIN 1, PIN 2 a PIN 3
uvedené v technickém listu).
a. PIN 1 by neměl být zahrnut do zahajovacího postupu, pokud se shoduje s příkazem
START.
b. PIN 3 by neměl být zahrnut do zahajovacího postupu, pokud se shoduje s příkazem
START.
5. stiskněte tlačítko START a podržte jej do doby, než bude zelená LED dioda pomalu blikat.
Pokud se zelená LED dioda rozsvítí a pomalu bliká, je dálkové ovládání rádia aktivní
a může odesílat příkazy a aktivovat stroj.
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8.11.4 Postup pro změnu PIN kódu
Je-li pro vysílací jednotku zapotřebí PIN kód, lze jej změnit tak, aby omezil používání rádiového
dálkového ovládání.
Chcete-li změnit PIN kód, proveďte následující kroky s vypnutou vysílací jednotkou a uvolněným
tlačítkem STOP.
1. Stiskněte tlačítko FUNKCE a START a podržte je, dokud nezačne blikat zelená LED dioda
(1 bliknutí za sekundu).
2. Aktivujte postupně patřičné příkazy kódu PIN.
3. Aktivujte příkaz S1 (viz technický list), dokud se nerozsvítí LED 2.
4. Aktivujte příkaz S2 (viz technický list) potvrďte výběr (zelená LED dioda bliká dvakrát
za sekundu). Můžete si zvolit 3 příkazy, které chcete nastavit jako PIN kód mezi všemi
příkazy na jednotce. Chcete-li spustit rádiové dálkové ovládání pomocí:
- jednorázového PIN kódu; stiskněte tlačítko START jako PIN 1 a PIN 3,
- dvou příkazového PIN kódu: stiskněte tlačítko START jako PIN 1 nebo PIN 3.
5. Aktivujte příkaz, který chcete přidělit jako PIN kód 1 (LED 1 a zelená LED dioda svítí).
6. Aktivujte příkaz, který chcete přidělit jako PIN kód 2 (LED 2 a zelená LED dioda svítí).
7. Aktivujte příkaz, který chcete přidělit jako PIN kód 3 (LED 3 a zelená LED dioda svítí).
PIN kód se uloží automaticky.

8.12

Aktivace příkazu

Po spuštění rádiového dálkového ovládání je možné nahrát na tlačítka a přepínače
odpovídající příkazy, které chcete provést, jejichž funkce a symboly rozhodne výrobce a/nebo
instalační technik. K určení vztahu mezi ovládacími prvky a příslušnými pohyby stroje
poskytne výrobce stroje a/nebo instalační technik příslušné pokyny a uživatel musí být řádně
vyškolen.

8.13

Přerušení rádiového spojení

Pokud je rádiové spojení nesprávné nebo je přerušeno, aktivuje se funkce automatického
zastavení (viz odstavec “Ovládácí zařízení” ve všeobecné části návodu.
Zelená LED dioda na vysílací jednotce bliká pomalu, bliká rychle, rozsvítí se trvalým světlem
nebo opakuje sekvenci: dvě blikání a pauza (viz odstavec 11).

8.14

Automatické vypnutí vysílače

Vysílací jednotka se automaticky vypne, když:
- je baterie vybitá (viz odstavec 8.14.1),
- rádiové dálkové ovládání není po určitou dobu používáno (viz odstavec 8.14.2).
Chcete-li spustit dálkové ovládání, viz odstavec 8.11.)
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8.14.1 Slabá baterie
Vysílací jednotka signalizuje, zda je baterie dostatečně nabitá:.
- Červená LED dioda bliká pomalu (jedno bliknutí za sekundu): baterie má méně než 1 h
provozu.
- Červená LED dioda bliká rychle: baterie má 10 minut od prvního signálu provozu,
po kterém se vysílací jednotka automaticky vypne.
Baterii je třeba vyměnit za nabitou (viz odstavec 8.7).
8.14.2 Není-li vysílací jednotka používána
Pokud přenosové jednotky zůstanou spuštěny bez povolených příkazů, automaticky se
vypnou po předem stanoveném časovém rámci. Tento časový rámec je uveden v technickém
listu (SWITCH-OFF).
Než dojde k automatickému vypnutí jednotky, zelená a červená LED dioda střídavě blikají
po dobu 30 sekund.
Aktivací jakéhokoli ovládacího prvku, který odpovídá povelu pohybu, se předdefinovaná doba
automatického vypnutí (SWITCH-OFF) sníží na nulu.

Nastavení času automatického vypnutí (SWITCH-OFF) provedené společností
Autec nebo odebrání nastavení rozhoduje výrobce stroje nebo instalační technik
v závislosti na efektivitě a funkcích stroje.

8.15

Vypnutí vysílací jednotky

Vypněte vysílací jednotku, pokud nepoužíváte rádiové dálkové ovládání
k provozu stroje nebo pokud je práce jinak přerušena, a to i na krátkou dobu.
Nenechávejte břemeno viset nebo stroj v nebezpečných podmínkách
(i při nabíjení jednotky nebo při výměně baterie).
ZANEDBÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ
A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

Dobrovolné vypnutí vysílací jednotky nastane v následujících případech:
- je-li uzamykatelný vypínač napájení (pokud je k dispozici) otočen proti směru hodinových
ručiček nebo je vyjmut;
- je-li vyjmuta baterie (viz odstavec 8.7.2);
- je-li stisknuto tlačítko STOP.
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8.16

Funkce “Zpětná vazba”

Funkce “Zpětná vazba dat” funguje prostřednictvím LED pole nebo displeje. Uživatel obdrží
pomocí této funkce informace a/nebo signály týkající se určitých situací a pohybů řízeného
stroje.
Během běžného provozu rádiového dálkového ovládání věnujte zvláštní pozornost
zobrazeným a signalizovaným indikacím nebo LED diodám: Mohou být užitečné
pro vyhodnocení stavu pracovního stroje.

Jakékoliv informace zobrazené a signalizované na displeji a/nebo
prostřednictvím LED diod “Zpětná vazba dat” nemohou být nikdy
považovány za bezpečnostní signal nebo za zákonnou metrologii.
Při provozu a přemísťování stroje nezapomeňte, že dálkové ovládání rádia
nepracuje autonomně, pokud jsou zobrazeny a signalizovány potenciální
nebezpečné situace.

Pokud zelená LED dioda opakuje sekvenci “tři bliknutí a pauza”, z funkce „Zpětná
vazba dat” nepřicházejí žádné informace a/nebo signály. V takovém případě
přeneste vysílací jednotku blíže k přijímací jednotce, dokud zelená LED dioda
nebude pomalu blikat.

8.16.1 Provoz s displejem
V případě, že vysílací jednotka je vybavena displejem, je možné zobrazit ikony signálu měření
získaných ze zařízení a jejich popis.
Výrobce stroje rozhodne, jaké informace jsou zobrazeny a způsob jakým jsou vyobrazeny
(ikony a/nebo měření a/nebo popisy).
8.16.2 Provoz s LED
Pokud má vysílací jednotka LED pole pro funkci “Zpětná vazba dat”, jsou signalizovány
konkrétní situace stroje, jsou-li osvětleny (např. limity zatížení, koncový spínač). Signalizované
situace závisí na nastavení zvolených výrobcem stroje.

Autec_LIULK1001/Řada Air/LK NEO 10/LK NEO 12/LK NEO 10 DF vysílač/Návod

- 33 -

8.17

ZÁLOŽNÍ jednotka

Pokud nemůže být vysílací jednotka použita, může být nahrazena vysílací jednotkou naznavou
“ZÁLOŽNÍ jednotka”; O tuto možnost je nutné požádat společnost Autec.
Je totožná s jednotkou, kterou nelze dále používat; Jediným rozdílem je přítomnost štítku
“ZÁLOŽNÍ jednotky” na krytu baterie.

Nastavte přepínač DIP 2 v záložní jednotce „BACK-UP UNIT”, jak je uvedeno
v technickém listu.
Není-li ve vysílací jednotce přítomna žádná “ID vnitřní TX paměť” nebo
“ID klíč 0-1”, proveďte postup PÁROVÁNÍ pro spárování jednotky „ZÁLOŽNÍ
jednotky” s přijímačem (v technickém listu je uvedeno, který postup
PÁROVÁNÍ je třeba použít).
Pokud je ve vysílací jednotce přítomen “ID klíč 0-1” nebo “ID interní tx
paměť”, který již nelze použít, přesuňte jej do záložní jednotky „BACK-UP
UNIT” a proveďte níže popsaný postup pro ukládání adres.

Ukládání adres
Při plně nabité baterii a uzamykatelném vypínači napájení je v záložní jednotce “BACK-UP
UNIT”, proveďte tento postup:
1. Stiskněte tlačítko START, dokud se zelená a červená LED dioda nerozsvítí,
2. Počkejte, dokud nezačne zelená LED dioda pomalu blikat,
3. Během 3 sekund aktivujte sekvenci příkazů, které odpovídají PINu 1, PINu 2 a PINu 3,
které dohromady tvoří PIN kód uvedený ve formuláři technických údajů.
Pokud není PIN kód správný, červená LED dioda se rozsvítí a vysílací jednotka se vypne.
V tomto případě by postup pro uchování adresy měl být zopakován.
Pokud je PIN kód správný, zelená LED dioda svítí a vysílací jednotka se vypne: znamená to,
že adresa byla uložena v záložní jednotce "BACK-UP UNIT". Nyní je možné spustit rádiové
dálkové ovládání a ovládat stroj záložní vysílací jednotkou "BACK-UP UNIT".
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9

Pokyny pro uživatele

Kapitola “Pokyny pro uživatele” v “části A” návodu k obsluze obsahuje varování pro použití,
které doplňují pokyny uvedené v této kapitole. Proto se podívejte na tuto část příručky.
Následující pokyny se týkají obecných situací pro vysílací jednotku LK NEO 10, LK NEO 12
a LK NEO 10 DF (Model LKN typ LA2EM, DA2FM) a udávají, jak by se lidé měli nebo neměli
chovat při používání jednotky: nezahrnují možné rizikové situace a/nebo nevýhody, které
mohou záviset na konkrétních aplikacích rádiových dálkových ovladačů společnosti Autec.
Pokyny uvedené v následujících odstavcích však nezahrnují ani nesplňují pokyny, které musí
poskytnout výrobce stroje, u kterých je k dispozici rádiové dálkové ovládání společnosti Autec
[k němuž patří LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF (Model LKN typ LA2EM, DA2FM) ] je
nainstalována vysílací jednotka.

9.1

Omezení použití

Pokud uživatel rádiového dálkového ovládání nosí elektronická zařízení
(např. kardiostimulátor, implantabilní kardioverter-defibrilátor, naslouchátka),
musí být vysílací jednotka, která je v provozu při používání nejméně 15 cm od
těchto přístrojů.

9.2

Chování uživatelů

Vedle pokynů obsažených ve všeobecné části (Část A) návodu k obsluze musí uživatel
při použití vysílací jednotky LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF (Model LKN Typ
LA2EM, DA2FM):
- dodržovat všechny pokyny a výstrahy poskytnuté výrobcem stroje;
- dodržovat všechny pokyny a varování, které poskytl instalační technik;
- dodržovat všechny pokyny a výstrahy poskytnuté osobou odpovědnou za uvedení stroje
do provozu nebo za přípravu stroje k uvedení do provozu;
- dodržovat všechny pokyny a upozornění uvedené v návodu rádiového dálkového ovládání;
- dodržovat všechny platné zákony, předpisy a normy, včetně místních.
- sledovat a uplatňovat pracovní pokyny, které uživatel obdržel a musí je uplatňovat při práci
a plnění úkolů;
- zabránit používání rádiového dálkového ovládání třetí osobě, pokud nebyla řádně
vyškolena, připravena a není způsobilá k jeho použití;
- ujistit se, že vysílací a přijímací jednotka jsou úplné a dokonale fungují;
- ujistit se, že stroj správně reaguje na příkazdy aktivované rádiovým dálkovým ovladačem
společnosti Autec.
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- neprovádět žádné úkony, pokud testy uvedené v předchozích dvou bodech nepřinesly
pozitivní výsledky;
- ujistit se, že funkce rádiového dálkového ovládání a následný pohyb stroje se vyskytují
v bezpečných podmínkách, aby se zabránilo jakémukoli nebezpeční pro osoby a/nebo
majetek;
- věnovat veškerou pozornost, aby se zabránilo tomu, že provoz stroje způsobí
nebezpečné situace jakéhokoli druhu; Za tímto účelem se zohlední i fyzický a zdravotní
stav uživatele;
- vyvarovat se opuštění vysílací jednotky a nenechávat ji bez dozoru nebo v takovém
stavu, že může být poškozena nebo s ní může být manipulováno osobami, které nejsou
kvalifikovány, nebo pohybem lidí a/nebo předmětů (např. při pádu, pohybu, kontaktu);
- obsluhovat vysílací jednotku správným držením v ruce, aby bylo možné kontrolovat světelné
signály a aktivovat pohyby stroje správně a za bezpečných podmínek;
- zdržovat se v bezpečné vzdálenosti od jakýchkoli rizikových situací vzniklých při používání
stroje, kde je nainstalováno rádiové dálkové ovládání firmy Autec;
- nedělat nic jiného, když je používáno rádiové dálkové ovládání, jako např. provozovat jiné
stroje a/nebo jiná zařízení, jíst a/nebo pít, používat komunikační zařízení (telefon, radio
atd.), klávesnice, počítače, IT zařízení nebo AV zařízení nebo provádět jakoukoli jinou
činnost, která by mohla uživatele uvést do situace, kdy nebude schopen správně ovládat a
řídit jednotku a/nebo stroj;
- okamžitě a bezpečně aktivovat zastavovací zařízení, která jsou k dispozici na vysílací
jednotce a/nebo na stroji, v případě výskytu nebezpečných situací, a to i v případě, že
nejsou závislé na používání stroje;
- používat vysílací jednotku takovým způsobem, aby se zabránilo kontaktu s předměty
a/nebo lidmi, pádu a ztrátě kontroly;
- používat vysílací jednotku s nosiči, jako jsou pásy apod., kterými je rádiové dálkové
ovládání vybaveno;
- neupravovat nebo nemanipulovat s vysílací jednotkou, jejími součástmi a/nebo příkazy;
Neměnit označení a/nebo význam a/nebo zkratky a/nebo symboly a/nebo originální
nálepky na panelu vysílací jednotky.

Autec_LIULK1001/Řada Air/LK NEO 10/LK NEO 12/LK NEO 10 DF vysílač/Návod

- 36 -

9.3

Pás nebo postroj

LK NEO 10, LK NEO 12 a LK NEO 10 DF (Model LKN Typ LA2EM, DA2FM)
K vysílací jednotce je vždy připojen pás: uživatel musí pás namontovat na vysílací jednotku, jak
je vysvětleno na níže uvedených obrázcích.

1

2
1

2

3

4

5

6

3
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8
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Uživatel musí nosit rádiové dálkové ovládání s pásem, jak je znázorněno
na obrázku níže. Takové nošení zabrání pádu, ztrátě ovládání, ztrátě
kontroly, náhodnému kontaktu nebo nesprávnému použití dálkového
ovládání.

Pokud je vysílací jednotka a pás používán odlišně od způsobu výše
popsaném, následkem je nesprávné používání, které může vest k poškození
vysílací jednotky, uživatele, osob a/nebo majetku.

Vyměňte pás nebo postroj, pokud je poškozen nebo opotřebován.
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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 vysílacích jednotek

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny poruchy, které jsou signalizovány LED diodami
na vysílací jednotce a navrhovaná řešení těchto poruch.
Pokud problém přetrvává nadále, i po aplikaci navrhovaného řešení, obraťte se na servisní
podporu výrobce stroje.
Signály

Zelená LED dioda stále
svítí nebo opakuje
sekvenci: 3x bliknutí
a pauza.

Zelená LED dioda
opakuje sekvenci:
2 bliknutí a pauza.

Možný důvod

Vysílací a přijímací
jednotka
nekomunikují.

Pracovní rozsah
rádiového dálkového
ovladače (viz odstavec
“technické údaje”
ve všeobecné části
návodu k obsluze) byl
překročen na dobu déle
než 20 sekund.

Zelená LED dioda bliká
rychle.

Dočasná ztráta rádiového
spojení.

Zelená LED dioda bliká
pomalu (jedno bliknutí
za sekundu).

Přijímací jednotka nemusí
pracovat správně.

Červená LED dioda
svítí při spuštění.

Tlačítko STOP je stisknuto
nebo poškozeno.

Řešení
Přeneste vysílací jednotku blíže
k přijímací jednotce, dokud zelená LED
dioda bliká rychle (pokud se signál
nezmění, zkontrolujte, zda je přijímač
napájen). Poté stiskněte tlačítko
START a podržte jej, dokud zelená
LED dioda nebude blikat pomalu.

Přeneste vysílací jednotku blíže
k přijímací jednotce. Poté stiskněte
tlačítko START a podržte ho, dokud
zelená LED dioda nebude blikat pomalu.

Přemístěte ovladače v souvislosti
s příkazy pohybu do klidové polohy.
Poté stiskněte tlačítko START a podržte
jej, dokud nebude zelená LED dioda
blikat pomalu.
Viz “Poruchy signalizované přijímací
jednotkou” v části “D” návodu.

Odblokujte tlačítko STOP nebo
kontaktujte podporu.
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Signály

Červená LED dioda bliká
2x za sekundu
při spuštění.

Červená LED dioda
bliká 3x za sekundu
při spuštění.
Červená LED dioda
svítí po dobu
2 sekund

Zelená a červená LED
dioda svítí při spuštění.

Zelená a červená LED
dioda blikají 3x
za sekundu při spuštění.
Zelená LED dioda
opakuje sekvenci:
3x bliknutí a pauza,
červená LED dioda
svítí při spuštění.

12

Možný důvod

Řešení

Nejméně jeden z příkazů,
které byly při spuštění
zkontrolovány, je zapnut
nebo poškozen
(viz technický list).

Přemístěte ovládací prvky, které
odpovídají příkazům zkontrolovaným
během spuštění do klidové polohy nebo
se obraťte na podporu.

Baterie je vybitá.

Vyměňte baterii za nabitou.

Vysílací jednotka
nepracuje správně.

Kontaktujte podporu.

Do vysílací jednotky byl
vložen špatný
“ID klíč 0-1” nebo
“ID vnitřní tx paměť.

Použijte správný "ID klíč 0-1" nebo
"ID vnitřní tx paměť".

Používáte záložní jednotku
„BACK-UP UNIT“
s „ID klíčem 0-1“ nebo
Uložte adresu do “BACK-UP”
„ID vnitřní tx pamětí“ vysílací
(viz odstavec 8.17).
jednotky, která byla
vyměněna.
"ID klíč 0-1" nebo
"ID vnitřní tx paměť"
jsou poškozeny.

Kontaktujte podporu.

Byla provedena
procedura z podmenu
odpovídající párování, jež
je uvedená v dokumentu
„Menu vysílací
jednotky (MTU)“.

Proveďte postup nastavení.

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.

