
 

Návod na napárování ovladače  

TL-CON-RGB-RF6-28B 
Jelikož se jedná o elektronické zařízení 
s radiofrekvenčním ovládáním, může se stát, že se 
odladí ovladač s přijímačem. To může způsobit např. 
statická elektřina, radiofrekvenční rušení, odchylka 
v napájení. 
Pokud Váš ovladač přestal reagovat , je nutné ho 
napárovat s přijímačem. 
 
Napárování:  
Odpojte přijímač od napájení, připojte přijímač 
k napájení a do 6 sekund několikrát mačkejte tlačítko 
RED, zelená kontrolka zabliká a přijímač je napárován. 
Pokud na přijímač nevidíte , stačí potom vyzkoušet 
funkce  ovladače. Pokud ovladač nereaguje, akci 
opakujte. 
Pokud i nadále nejde ovladač napárovat, jedná s o 
jinou závadu a bude Vám ovladač vyměněn za nový. 
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