
Počet kanálů 
Slide funkce

Centrální kanál 
Skupinové kanály 

LED indikace
Pracovní frekvence 

Provozní teplota 
Stupeň krytí

Zobrazení provozních stavů - zpětná vazba : LED zelená/oranžová/červená
Barevné provedení : bílá
Držák pro uchycení na stěnu
Napájení : 3V ss

Baterie : 2 x LR06 (AA Mignon)

Výměna baterií pos.  ⑮

1 1 6 6

- - - -

Přenosné ovladače dálkového ovládání - servisní návod řada COM 1/3 

MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide jsou radiové vysílače určené pro ovládání 
rolet, markýz, žaluzií a ostatních zařízení s přijímači elero 868 v obousměrném protokolu.
Nelze je použít pro ovládání zařízení v jednosměrném režimu.
Za škody, které vzniknou následkem použití výrobku v rozporu s určeným účelem ručí výhradně 
provozovatel.

Specifikace MonoCom MonoCom Slide VarioCom VarioCom Slide

- ano - ano

868 Mhz     P ≤ 500 mW | ≤ 10 dBm
1 až +50 °C

- - - -
1 1 6 6

Routing
Rádiový signál je odesílán přímo do cílového přijímače. Není-li to možné, další obousměrná 
účastnická zařízení předávají rádiový signál dál, dokud nedorazí do cílového přijímače. Cílový 
přijímač příkaz provede a zašle zpět potvrzení vysílači.
Obousměrný rádiový provoz je možný pouze v případě, že jsou obousměrná všechna účastnická 
zařízení.

Uvedení do provozu

IP20   určeno k použití v interieru

Vysílací výkon, resp. rádiový dosah se při klesajícím napětí baterie zmenšuje. Slabé baterie indikuje 
LED. Klesne-li napětí pod dva volty, nelze provádět žádné funkce a přístroj rovněž nic neindikuje.

Obousměrný rádiový systém

Obousměrný rádiový systém s routingem
Výrazem „obousměrný rádiový systém“ se označuje přenos rádiového signálu z vysílače do 
přijímače se zpětnou vazbou zpět do vysílače. Vizualizace na LED indikátoru zpětné vazby, nebo 

- sejměte zadní kryt zatlačením zámku 
na spodní části a odklopením

- vyměňte baterie, pozor na polaritu

- kryt nasaďte shora na výstupky
a dotlačte až zapadne zámek

Ruční vysílač zapnete stisknutím některého z tlačítek. Rozsvítí se displej, indikátor zpětné vazby a 
indikátor provozního režimu. Po prvním uvedení do provozu se ruční ovladač nachází v 
automatickém provozním režimu "AUTO".
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Dlouhým stisknutím tlačítka volby kanálu 6 budou vybrány všechny ovladače současně a následný 
povel bude vyslán do všech odpovídajících pohonů/přijímačů (obdoba centrálu).

Dlouhým stisknutím tlačítka volby kanálů (1 až 6): Budou vybrány všechny nižší kanály, včetně 
kanálu stisknutého tlačítka volby kanálu

Přenosné ovladače dálkového ovládání - servisní návod řada COM 2/3 

MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

Směrové tlačítko (DOLU)
AUTO
LED automatického režim
LED manuálního režim
Tlačítko manuálního režimu 
Posuvník - Slider
Programovací tlačítko P
Programovací tlačítko S
2x baterie AAA 1.5V

Popis VarioCom Slide

Připevňovací základna
Krytka
LED jednotlivých kanálů 1-6
Tlačítka volby kanálu 1-6
Směrové tlačítko (NAHORU)
Tlačítko STOP

Stiskněte a přidržte tlačítko NAHORU (cca. 2 sec.), dokud se krátce nerozsvítí indikátor stavu. 
Závěs se přesune do horní koncové polohy.
Při krátkém stisku směrového tlačítka NAHORU žaluzie krokuje ve směru nahoru pro nastavení 
naklopení lamel.

Naklopení lamel žaluzie - - MonoCom Slide a VarioCom Slide Slide
Potažením prstu v posuvníku "Slider" (žlábku) ⑫ na přední straně ovladače směrem nahoru nebo 
dolu dojde ke krokovému naklápění lamel žaluzie v daném směru.
Je použitelné jen ve spojení s pohony a přijímači pro žaluzie.

Aktivovaný kanál je signalizován svitem příslušné zelenou LED pro indikaci stavu.
Lze aktivovat i více kanálů současně stisknutím 

Základní použití k ovládání stínící techniky :

Předpoklad
Vysílač/kanál vysílače je naprogramován, koncové polohy jsou nastaveny.

Přesunutí do spodní koncové polohy (rolety/markýzy)
Krátce stiskněte směrové tlačítko DOLŮ. Zařízení se přesune do spodní koncové polohy / markýza 
se zcela vysune.

Přesunutí do spodní koncové polohy (žaluzie)

Při krátkém stisku směrového tlačítka DOLŮ žaluzie krokuje ve směru dolu pro nastavení 
naklopení lamel.

Přesunutí do horní koncové polohy (rolety/markýzy)
Krátce stiskněte tlačítko NAHORU. Závěs se přesune do horní koncové polohy / markýza se 
zasune.

Přesunutí do horní koncové polohy (žaluzie)

Stiskněte a přidržte směrové tlačítko DOLŮ (cca. 2 sec.), dokud se krátce nerozsvítí indikátor 
stavu. Zařízení se přesune do dolní koncové polohy.

Volba kanálu ovladače - VarioCom a VarioCom Slide
Krátkým stisknutím tlačítka pro volbu kanálu (1 až 6) bude aktivován nebo deaktivován jednotlivý 
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Dlouhý stisk tlačítka aktivuje příslušný provozní režim.
Pokud se zvolené kanály nacházejí v provozním režimu „Auto“, svítí Auto LED ⑨ zeleně.

Přenosné ovladače dálkového ovládání - servisní návod řada COM 3/3 

MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

K programování v asynchronním a synchronním režimu slouží programovacím tlačítko P,
selektivní programování využívá tlačítko S.

Postup  viz příručka "Návod k programování", doporučujeme provádět jen odbornými firmami.

Červená, bliká Slabé baterie

svítí oranžová,
poté zelená

Kanál je nastaven a přijímač obdržel signál.

svítí oranžová,
poté červená

Kanál je nastaven a jeden z přijímačů signál neobdržel.

Programování vysílače do přijímačů  a do pohonů s přijímači :

Ovladače MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VariCom Slide umožňují asynchronní, synchronní 
a selektivní programování.

oranžová nebo 
zelená bliká 
opakovaně,
poté po 6 sekundách 
oranžová a zelená 
střídavě,
poté červená

Kanál (vysílač) je smazán.

Přepínání automatického / manuálního provozního režimu :

Pokud se zvolné kanály nacházejí v provozním režimu „Man“, svítí Man LED ⑩ červeně.
Pokud jsou zvolené kanály zčásti v provozním režimu „Auto“ a zčásti v provozním režimu „Man”, 
svítí Auto LED ⑨ a Man LED ⑩ stejně oranžově.

oranžová bliká 
pomalu

Kanál (vysílač) není nastavován u žádného přijímače.

oranžová bliká rychle
(20 Hz)

Kanál (vysílač) je v režimu nastavování.
Ovládání již nastavených přijímačů není možné.

oranžová bliká rychle
(20 Hz) cyklicky

Kanál (vysílač) je v režimu skupinového nastavování.
Ovládání již nastavených přijímačů není možné.

Indikace Význam

bliká zelená (700 ms)

Všechny LED indikace stavu blikají 700 ms během vysílání zeleně pokud je 
zvolen jeden kanál.
Pokud bylo zvoleno více kanálů a je stisknuto tlačítko pro nastavování P, 
popř. selektivní tlačítko pro nastavování S , blikají stavové LED zvolených 
kanálů zeleně. Pak bude možné provádět nastavování pouze u jednoho 

Tlačítka AUTO⑧   MAN⑪
Pro zjištění aktuálního režimu stiskněte krátce tlačítko. Ovladač vyšle dotaz na skutečný stav.

Indikace stavu / znázornění kanálu ③

Při stisknutí kteréhokoliv tlačítka  ⑤ NAHORU, ⑥ STOP ⑦ DOLŮ ⑫ Slide Auto ⑧ Man ⑪ 
dojde k zobrazení stavu pro všechny vybrané kanály na stavových odpovídajících LED.
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