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Užívateľská príručka DC1803 

 

1. Nastavenie času 

Stlačte tlačidlo MODE na zadnej strane diaľkového ovládača 
a nastavte displej do stavu man (ručne). Stlačte tlačidlo TIME a držte 
ho stlačené asi 5 sekúnd, až začnú hodiny na displeji blikať. Teraz 
použite tlačidlá DOLE / HORE na prednej strane diaľkového ovládača 
pre nastavenie hodín, potom krátko stlačte tlačidlo ukazujúce doprava. 

Teraz pomocou tlačidiel DOLE / HORE na prednej strane diaľkového 
ovládača nastavte správnu minútu. Po nastavení času znova stlačte 
tlačidlo ukazujúce doprava a pomocou tlačidiel DOLE / HORE 
nastavte presný deň (od pondelka do nedele). Po dokončení stlačte a 
podržte tlačidlo TIME po dobu približne 8 sekúnd, kým čas 
neprestane blikať. Potom znova stlačte krátko tlačidlo TIME a čas 
začne fungovať. Blikajúca dvojbodka indikuje, že hodiny fungujú. 

 

2. Prevádzkové režimy  

Môžete zvoliť 3 režimy stlačením tlačidla MODE.                         
Man: Rolety môžu byť ovládané iba ručne, nastavené časové 
programy sú neaktívne.                                                                   
Auto: Automatický režim, ktorý umožňuje, aby naprogramované 
kanály fungovali automaticky.                                                   
Random: Malý štítok za nápisom AUTO označuje náhodný režim 
pohybu. Automatický pohyb v časovom posune od prednastaveného 
časového pásma. (Funkcia POVOLENÁ) 
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3. Programovanie kanálu 

Kanál je možné nastaviť stlačením tlačidla MODE a zvolením režimu 
AUTO. 

 Prejdite na kanál pomocou tlačidiel pre navigáciu vpravo / vľavo. 
Nastavenie časových príkazov začnite dňom, zadaným počas 
nastavovania času. 

Stlačte tlačidlo TIME (približne na 5 sekúnd), zobrazí sa čas pre 
vytiahnutie rolety ráno. Opätovným krátkym stlačením tlačidla TIME 
začne blikať hodina času vyťahovania. Nastavte hodinu pomocou 
tlačidiel DOLE / HORE, potom krátko stlačte tlačidlo ukazujúce 
doprava a nastavte minútu. Ak máte presný čas na vytiahnutie zadaný, 
krátko stlačte tlačidlo TIME a už môžete prejsť na nastavenie času pre 
vytiahnutie v ďalší deň. 

Opakujte tieto kroky pre každý deň v týždni. Pre jednotlivé dni môžu 
byť nastavené individuálne, ale aj rôzne časy. 

Po dokončení zaznamenávania časov vyťahovania krátko stlačte 
tlačidlo MODE a nastavte tiež časové príkazy pre spustenie. 

Nastavte hodinu pomocou tlačidiel DOLE / HORE, potom krátko 
stlačte tlačidlo ukazujúcu doprava a nastavte minútu. Ak máte presný 
čas spustenia zadaný, krátko stlačte tlačidlo TIME a už môžete prejsť 
na nastavenie času pre spustenie v ďalší deň. 

Opakujte tieto kroky pre každý deň v týždni.                                     
Pre jednotlivé dni môžu byť nastavené individuálne, ale aj rôzne časy. 
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Ak máte presný čas spustenia zadaný, stlačte a podržte tlačidlo TIME 
(približne na 8 sekúnd), kým čas zobrazený na displeji neprestane 
blikať! Tým sa uložia všetky programy. 

 

4. Správna funkcia 

Časy pre vyťahovanie a spúšťanie nie je možné nastaviť v rámci 
jednej hodiny!                                                                                     

 

5. Výmena batérie 

Prístroj je napájaný batériou CR2450. 

 

 

Záruka na diaľkové́ ovládanie: 2 roky! 

 


