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Přijímač MR1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model MR1 – MR1PLUS 

Frekvence 433,99 Mhz 

Teplota -20 až +60 °C 

Příkon 17 mA 

Citlivost ≥ -103 dBm 

S/N > 17 dB @ 100dBm m =100% 

Rozměry 52 x 35 x 15 mm 
 

 
 

Nový superheterodynní příjímač zaručuje za každých okolností perfektní funkčnost i v rušeném prostředí: 
dobrá citlivost a vysoká selektivita z něj dělají přijímač, který je imunní vůči ruchům vysílaným na frekvenci 
blízké přijímací frekvenci. Nový programovací systém s automatickým načtením parametrů umožňuje ukládat 
do paměti dáýlkové ovladače řady PERSONAL PASS. 

 

 
•    Do paměti je možné uložit od 240 (MR1) do 1008 (MR1 Plus) různých kódů při automatické načtení 
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parametrů. 

•    Možnost automatického načtení parametrů bezdrátovou cestou 

•    Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat provozní režim s PLOVOUCÍM KÓDEM 

•    Vytvoření náhradního dálkového ovladače 

•    signalizace plné paměti: přijímač 15krát blikne 

• Je možné jej připojit k přenosnámu programátoru PROG2 (ver. 3,6 nebo vyšší), díky němuž je 
možné: aktivovat nebo deaktivovat volbu HLAVNÍHO HESLA, které instalačnímu technikovi 
umožňuje přistup ke všem zařízením při použití dálkového ovladače PPS. 

•    Konfigurovat příslušenství prostřednictvím WINPPCL (ver. 2,1 nebo vyšší). 

•    Naprogramovat BISTABILNÍ nebo ČASOVACÍ funkci na čtyřech kanálech. 
 

2.   Naprogramování monostabilní funkce 

 
•    Stiskněte tlačítko P1 na přijímači: LED dioda L1 se rozsvítí 

• Uvolněte tlačítko, LED dioda zhasne a pak během 5 sekund několikrát blikne: počet blikuní udává 
zvolený kanál 

• Pro volbu následujících kanálů do 5 sekund stiskněte a uvolněte tlačítko P1. LED dioda změní typ 
blikání podle následující tabulky: 

 
Naprogramování 

Zvolený kód Počet impulsů 
P1 

Samostatné 
bliknutí 

Dvojité bliknutí Trojité bliknutí Čtyřnásobné 
bliknutí 

1. KANÁL 1 

· 

   

2. KANÁL 2  

·· 

  

3. KANÁL 3   

··· 

 

4. KANÁL 4    

···· 

 

 

•    Zvolte požadovaný kanál a do 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači. 

• LED dioda na přijímači zhasne a znovu se rozsvítí: kód bzl uložen do paměti a přijímač bude 5 
sekund čekat na další kód, který má uložit do paměti. 

 
3.   Načtení dálkového ovladače na dálku 

 
Tato operace umožňuje bezdrátovou cestou uložit do paměti nové dálkové ovladače, jeden po druhém, aniž 
by bylo nutné demontovat nainstalovaný přijímač. 
Dálkový ovladač, který umožní aktivovat programování bezdrátovou cestou, musí být již do paměti uložen. 
Všechny dálkové ovladače, uložené do paměti bezdrátově, budou mít stejné funkce tlačítek jako má dálkový 
ovladač, který aktivoval tuto programovací operaci. 

 
Příklad: 

Dálkový ovldač TX A uložený s těmito funkcemi tlačítek: 
1.   tlačítko na prvním kanále s monostabilní konfigurací. 
2.   Tlačítko na třetím kanále s časovou konfigurací 10 s 
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3.   tlačítko na čtvrtém kanále s bistabilní konfigurací 
 

Dálkový ovladač TX B, který má být uložen do paměti. 

•    Stiskněte alespoň na 5 sekund tlačítka 1+2 nebo 1+3 na dálkovém ovladači TX A 

•    Obě tláčítka uvolněte. 

•    Stiskněte do 5sekund požadované tlačítko na dálkovém ovladači TX B. 

• Uvolněte je a do 5 sekund stiskněte další tlačítko na dálkovém ovladači TX B, které chcete uložit do 
paměti. Tuto operaci opakujte i s dalšími dálkovými ovladači. 

•    Pokud chcete ukončit automatické načítání dat, počkejte alespoň 5 sekund. 
 

Funkční logika tlačítek dálkového ovladače TX B a případně i dalších dálkových ovladačů, uložených do 
paměti tímto postupem, bude stejná jako u dálkového ovladače A. 

 
4.Provozní režim s plovoucím kódem 

 
Plovoucí kód, který znemožňuje jakýkoli pokus o duplikaci kódu Personal Pass, je možné aktivovat nebo 
deaktivovat (v defaultním nastavení je deaktivovaný) 

 
•    Stisknete a 8 sekund podržte tlačítko P1 

•    Po 8 sekundách LED dioda L1 zhasne, pak uvolněte tlačítko. 

•    LED dioda L1 začne po dobu 5 sekund blikat. 

 
Jednotlivá bliknutí → PLOVOUCÍ KÓD je deaktivovaný 
Dvojitá bliknutí      → PLOVOUCÍ KÓD je aktivovaný 

 
• pokud chcete změnit nastavení stiskněte do 5 sekund od začátku blikání tlačítko P1: LED dioda L1 

bude blikat podle nového nastavení. 
 

 
5. Náhradní dálkový ovladač 

 
Náhradní dálkový ovladač, vygenerovaný výhradně prostřednictvím WINPPCL, umožňuje bezdrátovou 
cestou nahradit dálkový ovladač, uložený do paměti přijímače. Stačí jednou vyslat signál v blízkosti přijímače 
tímto NÁHRADNÍM dálkovým ovladačem, který je naprogramován příslušným způsobem: kód dálkového 
ovladače bude nahrazen novým kódem, aniž by bylo nutné demontovat nainstalovaný přijímač. Aby byla 
povedena synchronizace s PLOVOUCÍM KÓDEM, vyšlete 2krát signál všemi tlačítky s třívteřinovou pauzou, 
NÁHRADNÍHO dálkového ovladače. 

 
Příklad: 

 
Dálkový ovladač A uložný do paměti. 
Maximálne je možné provést tři náhrady kódu, takže místo dálkového ovladače A můžete mít: 

•    dálkový ovladač B, který nahradí dálkový ovladač A(dálkový ovladač A už není aktivní) 

•    dálkový ovladač C, který nahradí dálkový ovladač B(dálkový ovladač B už není aktivní) 

•    dálkový ovladač D, který nahradí dálkový ovladač C(dálkový ovladač C už není aktivní) 
 
 

 
6. Úplné vymazání všech kódů 

 
Při úplném vymazání všech kódů postupujte podle následujících instrukcí: 

•    Odpojte napájení řídící jednotky, do níž je zabudovaný přijímač MR1 

•    Stiskněte a podržte tlačítko P1 na příjímači 

•    současně obnovte napájení, LED dioda na přijímači se roysvítí, uvolněte tlačítko P1 
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Nyní je celá pamět přijímače vymazána. 
 

Částečné vymazání kódu je třeba provést programátorem PROG2. 
 

 
7.Zablokování programování 

 
Funkce zablokování programování je nastavitelná pouze prostřednictvím WINPPCL. Tato funkce 
znemožňuje jakékoli programování přijímače, ať již prostřednictvím tlačítka P1 nebo bezdrátovou cestou. 
Přijímač může být programován pouze prostřednictvím WINPPCL. 


