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Řídící elektronická jednotka RX-MULTI-M  je určena pro dálkové bezdrátové řízení žaluzií, rolet a markýz, které jsou 
poháněny trubkovými motory s integrovanými koncovými spínači. 
Systém řízení je bezdrátový a pracuje na frekvenci 433,92 MHz. 
Instalace systému ovládání je efektivní s nízkými náklady, bez potřeby sekání a nákladné kabeláže. 
Umožnuje různou variabilitu ovládání a její případnou pozdější bez nákladovou uživatelskou změnu. 
 
Ovládá se ručními moderními dálkovými ovladači: 
      

                                                                                                 
 15-S LED display s                           5-X  pro (16 pohonů a                  2-T nástěný                 4k klíčenka (ovládánímarkýzy      
 magnetickým držákem                          4 skupiny)                                                                     nebo rolety a další dvě tlačítka 
 (pro 15 pohonů a                                                                                                                           bezdrátového osvětlení, elektr. 
 skupinu)                                                                                                                                           zámku, závory, vrat, vjezdové        
                                                                                                                                                           brány, zavlažování atd. 
 
Konfigurace skupin a podskupin je široce volitelná dle požadavků. 
Ke každé řídící jednotce je možné připojit pouze jeden pohon ! 
Řídící jednotka se připojí pomocí vodičů do Wago svorek (přívod 3 vodiče a motor 4 vodiče  viz. obr.). 
Řídící jednotka má jedno programovací tlačítko (TACT), jednu signalizační zelenou LED a čtyři programovací paměti až 
pro 64 ovladačů ( 1     2     -ŽALUZIE  O/Z,  3     4     - ROLETY  O/Z). 
  



Programování - žaluzie 
Připojte pohon a napájení, zapněte jistič. 
Stiskněte 1x TACT, zelená LED 1x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka otevírá na ovladači. 
Stiskněte 2x TACT, zelená LED 2x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka zavírá na ovladači. 
Tím máme naprogramováno otevírání / zavírání. Pokud se směr O/Z neshoduje se symboly na ovladači, máme dvě 
možnosti změny směru. Vymažeme naučené pozice a tlačítka nahrajeme v opačném pořadí, nebo mechanicky ve 
svorkách přepojíme fáze motoru. 
Ovládání jednotlivým krátkým stiskem do 1.sec.krokujeme a naklápíme žaluzie, dlouhým stiskem více jak 1 sec. a 
uvolněním jede směr automaticky. Při chodu stejným směrem zastavíme, nebo stiskem opačného směru pustíme na 
druhou stranu. 
Mazání jednotlivých tlačítek (směrů): pokud máme naprogramovaných více ovladačů a potřebujeme smazat pouze 
jednotlivý ovladač, postupujeme jako při programování. Pokud je příslušné tlačítko naprogramované v paměti, tak 
stejným způsobem se maže. Nesmaže se celá paměť jen pouze to tlačítko, které tam bylo. Pozor smazat se musí oba 
směry ! 
Mazání všech tlačítek v paměti 1-2 program žaluzie: 
Stiskněte 1x a při prvním stisku držte TACT- LED 1x blikne a držte, až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění 
počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 1 žaluzie je vymazán (všechny ovladače). 
Stiskněte 2x a při druhém stisku držte TACT - LED 2x blikne a držte, až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění 
počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 2 žaluzie je vymazán (všechny ovladače). 
  

Programování - rolety 
Připojte pohon a napájení, zapněte jistič. 
Stiskněte 3x TACT, zelená LED 3x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka otevírá na ovladači. 
Stiskněte 4x TACT, zelená LED 4x blikne a přijímač čeká na krátké stisknutí ovládacího tlačítka zavírá na ovladači. 
Tím máme naprogramováno otevírání/zavírání. Pokud se směr O/Z neshoduje se symboly na ovladači, máme dvě 
možnosti změny směru. Vymažeme naučené pozice a tlačítka nahrajeme v opačném pořadí, nebo mechanicky ve 
svorkách přepojíme fáze motoru. 
Ovládání krátkým stiskem a uvolněním jede směr automaticky. 
Při chodu stejným směrem zastavíme, nebo stiskem opačného směru pustíme na druhou stranu. 
Mazání jednotlivých tlačítek (směrů): Pokud máme naprogramovaných více ovladačů a potřebujeme smazat pouze 
jednotlivý ovladač, postupujeme jako při programování. Pokud je příslušné tlačítko naprogramované v paměti, tak 
stejným způsobem se maže, nesmaže se celá paměť jen pouze to tlačítko, které tam bylo. Pozor smazat se musí oba 
směry ! 
Mazání všech tlačítek v paměti 3-4 program rolety: 
Stiskněte 3x a při třetím stisku držte TACT – LED 3x blikne a držte, až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění 
počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 3 rolety je vymazán (všechny ovladače). 
Stiskněte 4x a při čtvrtém stisku držte TACT – LED 4x blikne, a držte až LED 3x rychle blikne a uvolněte, po uvolnění 
počkejte až LED 2x rychle blikne a celý směr programu 4 rolety je vymazán (všechny ovladače). 
 
Zapojení smí provádět pouze osoba s elektrotechnickým vzděláním a platnou vyhláškou 50/1978 Sb. 
 
Likvidace: 
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. Výrobce má uzavřené smlouvy se 
společností EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. a plní povinnosti a využití odpadu. 
Bližší informace o likvidaci obdržíte u EKO-KOM a.s. a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve 
Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve sběrně odpadů. 
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