
  

 
 

Radiový ruční vysílač pro ENEO C/CC/CF 

 
 

Technické údaje 
Napájecí napětí/zdroj 1 x baterie typ 27A – 12 V 

Rozměry 55 x 30 x 13,5 mm 

Odběr proudu 12 mA 

Frekvence 433,92 MHz 

Dosah 10 m při volném výhledu na dveře 

Rozsah teplot -20°C až +72°C 

 

Nastavení zařízení 
Do rádiového přijímače Eneo C | CC | CF je možné naprogramovataž 30 rádiových 
ručních vysílačů příp. tlačítek ručních vysílačů. 
INFO: 
Rádiový přijímač disponuje určitým kódem. Pouze pokud kódy rádiového přijímače a 
rádiového ručního vysílače souhlasí, akceptuje přijímač signály vysílače. 
Každé tlačítko na rádiovém ručním vysílači může být použito pro jiný zámek Eneo. S 
ručním vysílačem lze nastavit 2 různé zámky Eneo. 
Je možné také naprogramovat obě klávesy na jediný zámek Eneo. 
 
Pro naprogramování radiového ručního vysílače je třeba: 
-  tenká tyčinka s max. průměrem 3 mm nutná ke stisknutí programovacího 
tlačítka na Eneo C | CC | CF 
- radiový ruční vysílač 
- zámek Eneo C | CC | CF 
- klíč pro danou zámkovou vložku  
 
Programování rádiového ručního vysílače 
1. dveře odemknout a otevřít 

2. při otevřených dveřích zámek klíčem uzamknout 

3. pod krytkou čidla (černá plastová krytka) se v krycí liště zámku nachází otvor a pod 
ním pak programovací tlačítko. Toto se nechá ovládat pouze při uzamknutém Eneo C | 
CC | CF. Po krátkém stisknutí tlačítka se rozezní max. 18 sekund trvající nepřetržitý tón. 
Ten oznamuje, že se Eneo C | CC | CF nachází v 
módu programování. 



  

 
 

4. V průběhu těchto 18 sekund uveďte do činnosti rádiový ruční vysílač (zmáčknout 
tlačítko na vysílači). Pokud Eneo C | CC | CF signál rádiového ručního vysílače rozpozná, 
dojde k okamžitému přerušení tohoto nepřetržitého tónu a identifikovaný signál je 
potvrzen 2 sekundy trvajícím pípnutím. 

5. Eneo C | CC | CF automaticky opustí mód programování. 

6. při programování dalších rádiových ručních vysílačů nutné opakovat kroky 3 a 4. 

7. zámek klíčem odemknout a dveře zavřít (pouze Eneo C) 

8. otočit klíčem až na doraz (cca. 2 celé otáčky) a potom vytáhnout (pouze Eneo C). 
 

Nyní lze zahájit elektromechanický provoz prostřednictvím rádiového ručního 
vysílače! 
 

Vynulování radiového ručního vysílače 
1. body 1 a 2 provést dle odstavce „programování rádiového ručního vysílače“. 
Potom na min. 10 sekund stisknout tlačítko radioprogramování. 

2. když Eneo C | CC | CF identifikuje signál tlačítka radioprogramování, potvrdí toto 2 
krátkými pípnutími po sobě. 

3. tím jsou všechny naprogramované rádiové ruční vysílače vymazány. 

4. Eneo C | CC | CF automaticky opustí mód mazání. 

INFO 
Rádiové ruční vysílače není možné vynulovat jednotlivě. 

 

Odemykání a zamykání vstupních dveří 
INFO 
Nejprve dveře zavřít a klíčem otočit až na doraz (pouze Eneo C). Potom klíč vytáhnout. 
Teprve nyní je možný elektromechanický provoz prostřednictvím 
rádiového ručního vysílače! 
 

1. stisknout tlačítko 1 na rádiovém ručním vysílači. Eneo C | CC | CF odemkne a 
zasune střelku (když jsou dveře odemknuty, pohon krátce zapípá). 

2. nyní lze dveře otevřít. 
 
Po zavření dveří Eneo C | CC | CF automaticky uzamkne (noční provoz). 
 
INFO 
Pokud po odemčení dveří nedojde k jejich otevření, automaticky se opět uzamknou. 
 

Akustické signály 
1. body 1 a 2 provést dle odstavce „programování rádiového ručního vysílače“. Potom 

na min. 25 - 30 sekund stisknout tlačítko radioprogramování. 

2. Eneo C | CC potvrzuje vypnutí dignálním tónem s 2 zapípáním krátce za sebou, resp. 
zapnutí tóny s dlouhým zapípáním. 

3. Eneo C | CC automaticky opustí mód.  


