
1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) 
s funkcí rychlého programování 

 

097LFDQ-K_CZ 578302 AN-06734-A-KOC-EL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česky 
 



1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) 
s funkcí rychlého programování 

 

097LFDQ-K_CZ 578302 AN-06734-A-KOC-EL 2 

 
 
 
 
 
 
Obsah: 

1. 1kanálový ruční vysílač ........................................................................................................................ 3 

1.1 Příklad 1 ........................................................................................................................................ 3 

1.1.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání) ................ 3 

1.1.2 Krok 2: Vícenásobné programování..................................................................................... 4 

1.1.3 Krok 3: Ukončení programu ................................................................................................. 4 

1.2 Příklad 2 ........................................................................................................................................ 5 

1.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset) ...... 5 

1.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog) ...................................................................................... 6 

2. 4kanálový ruční vysílač ........................................................................................................................ 7 

2.1 Příklad 1: ....................................................................................................................................... 7 

2.1.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset) ...... 7 

2.1.2 Krok 2: Programování (Quickprog) ...................................................................................... 7 

2.2 Příklad 2: ....................................................................................................................................... 8 

2.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset) ...... 8 

2.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog) ...................................................................................... 9 

2.3 Příklad 3 ...................................................................................................................................... 10 

2.3.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání) .............. 10 

2.3.2 Krok 2: Vícenásobné programování................................................................................... 11 

2.3.3 Krok 3: Ukončení programu ............................................................................................... 11 

3.1 Hard reset (tvrdé tovární nastavení) ............................................................................................ 13 

3.1.1 1kanálový ruční vysílač...................................................................................................... 13 

3.1.2 4kanálový ruční vysílač...................................................................................................... 13 

4. Vysvětlivky k symbolům ..................................................................................................................... 14 

 
 



1kanálový rádiový stmívač (LFDQ) 
s funkcí rychlého programování 

 

097LFDQ-K_CZ 578302 AN-06734-A-KOC-EL 3 

Předmluva 

Tato část návodu se zabývá výhradně programováním zvláštních funkcí. Toto programování 
předpokládá, že se již nainstalovaly základní funkce ručních vysílačů. 
Programování základních funkcí najdete v popisech Quick INFO. 

Na základě následujících příkladů krok za krokem popíšeme postup při programování. 

1. 1kanálový ruční vysílač 

1.1 Příklad 1 

Dva rádiové přijímače byly naprogramovány vždy na jeden ruční vysílač a nyní se mají ovládat oběma 
ručními vysílači se stejným oprávněním. K tomu postupujte následovně: 

1.1.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání) 

Pro vymazání stávajícího obsazení tlačítek nejprve vezměte jeden z obou ručních vysílačů: 

  

Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, 
až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 sekund. 

 

Poté tlačítko uvolněte. 

  

Znovu stiskněte tlačítko, 1 x krátce. 

  
Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale. 

Nyní vezměte druhý ruční vysílač a i zde vymažte stávající obsazení tlačítek: 

  

Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, 
až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 sekund. 

 

Poté tlačítko uvolněte. 

  

Znovu stiskněte tlačítko, 1 x krátce. 

  
Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale. 

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na oba ruční vysílače. 
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1.1.2 Krok 2: Vícenásobné programování 

 

1 x krátce stiskněte tlačítko prvního ručního vysílače. 

  
Jas světel na obou rádiových stmívačích se sníží na polovinu. 

 

Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce. 

  
Světla mají zase svůj plný jas. 

 

Nyní 1 x krátce stiskněte tlačítko druhého ručního vysílače. 

  
Jas světel se sníží na polovinu. 

 

Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce. 

  
Světla mají zase svůj plný jas. 

1.1.3 Krok 3: Ukončení programu 

Pro ukončení programování nyní zvolte jednu z obou funkcí, která se projeví na opětovné zapnutí světel 
po přerušení napětí nebo výpadku proudu: 

Last Memory 

Po přerušení sítě se vždy vyvolá poslední stav spínače. Pokud byl rádiový stmívač vypnutý, bude po 
přerušení sítě zase vypnutý. Pokud byl rádiový stmívač zapnutý, bude po přerušení sítě zase zapnutý. 

  

Stiskněte jedno z naučených tlačítek na minimálně 4 sekundy. 

 2 x  
Světla na obou rádiových stmívačích se 2 x zapnou a vypnou. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 
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Bezpečnostní vypnutí 

Po přerušení sítě je rádiový přijímač vždy vypnutý. 

 2x 

Stiskněte tlačítko 2 x krátce po sobě (dvojklik). 

 1 x  
Světla na obou rádiových stmívačích se 1 x zapnou a vypnou. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 

1.2 Příklad 2 

Dva rádiové přijímače byly naprogramovány na jeden ruční vysílač. Nyní by se měl každý rádiový vysílač 
ovládat jedním ručním vysílačem. K tomu postupujte následovně: 

1.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset) 

  

Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte tlačítko ručního vysílače tak 
dlouho, až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 
sekund. 

 

Poté tlačítko uvolněte. 

  

Stiskněte tlačítko na minimálně 4 sekundy. 

  

Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat. 

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na dva ruční vysílače. 
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1.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog) 

Rádiový stmívač 1: 

 Připojte k síti pouze jeden rádiový stmívač. 

  
Všechna připojená světla blikají. 

 

Stiskněte tlačítko prvního 1kanálového ručního vysílače. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 

  

Upozornění: 

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s 
pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat. 

Rádiový stmívač 2: 

 Nyní připojte k síti druhý rádiový stmívač. 

  
Všechna připojená světla blikají. 

 

Stiskněte tlačítko druhého 1kanálového ručního vysílače. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 

  

Upozornění: 

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s 
pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat. 
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2. 4kanálový ruční vysílač 

2.1 Příklad 1: 

Dva rádiové přijímače byly naprogramované na jedno tlačítko 4kanálového ručního vysílače a nyní se 
mají naprogramovat na dvě různá tlačítka 4kanálového ručního vysílače. 

2.1.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset) 

  

Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až 
se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy. 

 

Poté obě tlačítka uvolněte. 

  

Stiskněte programované tlačítko na minimálně 4 sekundy. 

  

Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat. 

2.1.2 Krok 2: Programování (Quickprog) 

Rádiový stmívač 1: 

 
K síti připojte pouze ten rádiový stmívač, který se má naučit na tlačítko 1 
4kanálového ručního vysílače. 

  
Všechna připojená světla blikají. 

 

Stiskněte tlačítko 1 4kanálového ručního vysílače. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 

  

Upozornění: 

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s 
pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat. 
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Rádiový stmívač 2: 

 Nyní připojte k síti druhý rádiový stmívač. 

  
Všechna připojená světla blikají. 

 

Stiskněte tlačítko 2 4kanálového ručního vysílače. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 

  

Upozornění: 

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s 
pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat. 

2.2 Příklad 2: 

Dva rádiové přijímače, které se doposud ovládaly vlastními tlačítky 4kanálového ručního vysílače, se 
nyní mají ovládat jen jedním společným tlačítkem. 

2.2.1 Krok 1: Vymažte současné obsazení tlačítek ručního vysílače (selektivní tovární reset) 

Rádiový stmívač 1: 

  

Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až 
se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy. 

 

Poté obě tlačítka uvolněte. 

   

Stiskněte programované tlačítko 1 na minimálně 4 sekundy. 

  
Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat. 
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Rádiový stmívač 2: 

  

Pro aktivaci selektivního továrního resetu tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až 
se rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy. 

 

Poté obě tlačítka uvolněte. 

   

Stiskněte programované tlačítko 2 na minimálně 4 sekundy. 

  
Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat. 

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na jedno tlačítko. 

2.2.2 Krok 2: Programování (Quickprog) 

  
Všechna připojená světla blikají. 

 

Stiskněte tlačítko 1 4kanálového ručního vysílače. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 

  

Upozornění: 

S ukončením programování je deaktivována funkce rychlého programování a s 
pomocí továrního resetu je možné ji znovu aktivovat. 
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2.3 Příklad 3 

Dva rádiové přijímače byly naprogramovány vždy na jeden ruční vysílač a nyní se mají ovládat oběma 
ručními vysílači se stejným oprávněním. K tomu postupujte následovně: 

2.3.1 Krok 1: Vymažte stávající obsazení tlačítek ručních vysílačů (selektivní mazání) 

Pro vymazání stávajícího obsazení tlačítek nejprve vezměte jeden z obou ručních vysílačů: 

  

Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí 
interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy. 

 

Poté obě tlačítka uvolněte. 

   

Stiskněte programované tlačítko, 1 x krátce. 

  
Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale. 

Nyní vezměte druhý ruční vysílač a i zde vymažte stávající obsazení tlačítek: 

  

Pro aktivaci selektivního mazání tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se rozsvítí 
interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy. 

 

Poté obě tlačítka uvolněte. 

   

Stiskněte programované tlačítko, 1 x krátce. 

  
Pokud bylo vymazání úspěšné, bude osvětlení svítit trvale. 

Tím jsou oba rádiové stmívače vymazané a v dalším kroku je možné je naučit na oba ruční vysílače. 
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2.3.2 Krok 2: Vícenásobné programování 

 

1 x krátce stiskněte tlačítko 1 prvního ručního vysílače. 

  
Jas světel na obou rádiových stmívačích se sníží na polovinu. 

 

Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce. 

  
Světla mají zase svůj plný jas. 

 

Nyní 1 x krátce stiskněte tlačítko 1 druhého ručního vysílače. 

  
Jas světel se sníží na polovinu. 

 

Stiskněte totéž tlačítko ještě 1 x krátce. 

  
Světla mají zase svůj plný jas. 

Pokud se mají zapojit další ruční vysílače nebo ovládání Bluetooth, postupujte s nimi stejně, jak je 
popsáno výše. 

2.3.3 Krok 3: Ukončení programu 

Pro ukončení programování nyní zvolte jednu z obou funkcí, která se projeví na opětovné zapnutí světel 
po přerušení napětí nebo výpadku proudu: 

Last Memory 

Po přerušení sítě se vždy vyvolá poslední stav spínače. Pokud byl rádiový stmívač vypnutý, bude po 
přerušení sítě zase vypnutý. Pokud byl rádiový stmívač zapnutý, bude po přerušení sítě zase zapnutý. 

  

Stiskněte jedno z naučených tlačítek na minimálně 4 sekundy. 

 2 x  
Světla na obou rádiových stmívačích se 2 x zapnou a vypnou. 

  
Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 
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Bezpečnostní vypnutí 

Po přerušení sítě je rádiový přijímač vždy vypnutý. 

  

Pro aktivaci bezpečnostního vypnutí stiskněte tlačítko 1 a 2 na minimálně 4 
sekundy, až se rozsvítí LED ručního vysílače. 

 

Poté tlačítka uvolněte. 

  

Stiskněte libovolné programované tlačítko, 1 x krátce. 

 1 x  

Světla se 1 x zapnou a vypnou. 

  

Úspěšné ukončení programování se projeví nepřetržitým svícením osvětlení. 
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3.1 Hard reset (tvrdé tovární nastavení) 

Hard reset (tvrdé tovární nastavení) vymaže kompletní programování všech rádiových přijímačů, které 
se nachází v dosahu, a může se provést i nenaučeným ručním vysílačem. Tato funkce je nutná, pokud 
už není naučený ruční vysílač k dispozici (např. ruční vysílač je vadný nebo se ztratil). 

Po provedení této funkce jsou všechny přijímače resetovány do továrního nastavení a můžete znovu 
provést programování jejich základní funkce (viz Quick-Info). 

3.1.1 1kanálový ruční vysílač 

  

Pro aktivaci tvrdého továrního nastavení tiskněte tlačítko ručního vysílače tak 
dlouho, až bude interní LED ručního vysílače trvale svítit, to trvá cca 10 
sekund. 

 

Poté tlačítko uvolněte. 

 2x 

Poté stiskněte tlačítko 2 x krátce po sobě (dvojklik). 

  

Stiskněte tlačítko znovu na minimálně 4 sekundy. 

  
Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat. 

3.1.2 4kanálový ruční vysílač 

  

Pro aktivaci tvrdého továrního nastavení tiskněte současně tlačítko 1 a 2, až se 
rozsvítí interní LED ručního vysílače, to trvá cca 4 sekundy. 

 

Poté obě tlačítka uvolněte. 

  

Znovu stiskněte obě tlačítka na minimálně 4 sekundy. 

  
Pokud byl tovární reset úspěšný, bude osvětlení trvale blikat. 
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4. Vysvětlivky k symbolům 

 

Tlačítko není stisknuté 

 

Tlačítko stisknuté 

 

Tlačítko není stisknuté, LED svítí. 

 
Osvětlení je vypnuté. 

 
Osvětlení nepřetržitě svítí v plném jasu. 

 
Osvětlení nepřetržitě svítí v polovičním jasu. 

 
Osvětlení nepřetržitě bliká nebo kolikrát je uvedeno. 

 Vytvořte spojení k síti. 

 Odpojte od sítě. 

 
Osvětlovací zařízení krátkodobě odpojte od sítě. 

 
Vše OK 

 
Upozornění 

 

 

 

 

 

Wilhelm Koch GmbH, Kupferstraße 22-24, 33378 Rheda-Wiedenbrück, www.koch-licht.de 
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