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PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA ROLLER  
 
Pro snazší porozumění tomuto dokumentu byly zavedeny následující pojmy: 
Standardní kód ERREKA nebo standardní kód, pokud kód montážní firmy odpovídá 9999. 
Vlastní kód, pokud je na jednotce nastaven osobní přístupový kód a na instalovaném zařízení 
máme vlastní kód, který je odlišný od standardního. 
 
Menu jednotky je seznam hlavních funkcí, který se zobrazí po vložení přístupového kódu. Po 
menu se lze pohybovat pomocí šipek nahoru/dolů.  
 
PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA ROLLER 
 
Programovací jednotka Roller V-II byla vyvinuta pro údržbu zařízení, která jsou 
založena na kódovacím systému ROLLER. Montážní firmě nebo distributorovi 
umožňuje následující: 
 
 Osobní nastavení instalovaného zařízení pro větší bezpečnost 
 Pořízení bezpečnostní kopie paměti Roller 
 Sekvenční překódování vysílače 
 Automatické plnění kódů do paměti 
 Zobrazení kódů uložených do pamětí 
 Zablokování a odblokování uživatele 
 Nahrazování vysílačů v případě ztráty 
 Výměnu přístupového kódu jednotky 
 Zobrazení standardního nebo vlastního kódu vysílače 
 Zobrazení standardního nebo vlastního paměťového kódu 
Veškeré vysílače ROLLER jsou ve výrobním závodu dokonale otestovány i prověřeny a mají 
nastaven standardní kód ROLLER ve tvaru: 
 
Sériové číslo (7 číslic) + kód montážní firmy (4 číslice) + kód instalace (4 číslice) 
 
Každý vysílač má své sériové číslo, které odpovídá číslu vyrobeného vysílače. Toto číslo 
není provázané se standardním kódem montážní firmy (9999) a nemůže se opakovat, neboť je 
při výrobě sekvenčně přiděleno k tomu určeným počítačovým programem.  
 
Kód montážní firmy je ve výrobním závodě nastaven na hodnotu 9999 a lze ho změnit 
volbou „změna přístupového kódu“ na programovací jednotce, která hodnotu automaticky 
přidělí na základě překódování přístupového kódu. 
 
Kód instalace je ve výrobním závodě nastaven na hodnotu 1111 a lze ho změnit volbou 
„vlastní nastavení instalace“ na programovací jednotce, která si vyžádá nový čtyřmístný 
instalační kód.  
 
Veškeré paměti ROLLER s 250, 500 nebo 1000 kódy jsou ve výrobním závodě dokonale 
otestovány i prověřeny a mají nastaven standardní kód ROLLER ve tvaru: 
  



Čtyřmístný kód montážní firmy (9999) + čtyřmístný kód instalace (1111) + kód indexování 
stávajících kódů. 
 
Kód montážní firmy a kód instalace může být v programovací jednotce změněn volbou 
„vlastní nastavení instalace“, tedy stejně jako u vysílačů ROLLER. 
 
Kód indexace není řízen programovací jednotkou. Jeho aktualizace provádí přijímač 
ROLLER při každém novém vstupu nebo při vymazání paměti.  
 
Programovací jednotka ROLLER má ve výrobním závodu nastaven šestimístný přístupový 
kód 999999, který odpovídá standardnímu kódu ROLLER.  
 
VLASTNÍ NASTAVENÍ INSTALACÍ 
 
Pro vlastní nastavení instalovaných zařízení (instalací) je třeba nahrát nový kód montážní 
firmy a nový kód instalace, a to jak u vysílačů, tak u paměťové karty příslušné instalace.  
 
Programovací jednotka ROLLER umožňuje dvě úrovně vlastního nastavení: 
 

1. Upravíme pouze čtyřmístný instalační kód a zachováme kód montážní firmy na 
hodnotě 9999, čímž dosáhneme maxima 9999 možných instalací. Pro provedení této 
volby je třeba zachovat poslední čtyřčíslí přístupového kódu programovací jednotky 
na hodnotě 9999, tzn., že můžeme měnit pouze první dvě čísla XX9999.  
Toto řešení má sice pouze omezený počet kombinací, ale umožňuje odstranit osobní 
nastavení vysílačů i pamětí, které byly takto upraveny, a zároveň obnovit standardní 
kód. Je velmi vhodné pro menší montážní firmy, které chtějí své instalace označit 
osobním číslem, a zároveň si přejí zachovat standardní ROLLER kód montážní firmy.  
 

2. Upravujeme kód montážní firmy i kód instalace, díky čemuž máme k dispozici přes 
miliardu vzájemně odlišných kombinací.  
Pro provedení této volby je třeba změnit přístupový kód programovací jednotky za 
vlastní šestimístný kód a přidělit číslo prováděným instalacím.  
Toto řešení je vhodné pro montážní firmy, které chtějí mít co největší kontrolu nad 
instalovanými zařízeními a nepřejí si, aby s jejich produktem nakládali cizí osoby. 
Zároveň však neumožňuje obnovení standardního kódu u přijímačů a pamětí, které 
byly osobně nastaveny.  
Vlastní nastavení se provádí na programovací jednotce, která ve výchozím menu 
nabízí řadu uvedených funkcí. Přístup do menu je možný po zadání vstupního kódu.  
 

PŘÍSTUP DO PROGRAMOVACÍ JEDNOTKY ROLLER 
 
Programovací jednotka ROLLER V-II je vybavena spínačem zapnuto/vypnuto na pravé 
straně zařízení. Na přední části se nachází řádně označené konektory pro zasunutí kabelu 
určeného k nahrání vysílačů a pamětí.  
Jednotka je napájena jednou či dvěma 9voltovými alkalickými bateriemi, umístěnými v 
zásobníku na spodní straně jednotky. Baterie je třeba vyměnit, jakmile jsou znaky na displeji 
hůře čitelné.  
Jednotku zapojíme stisknutím červeného tlačítka na pravé straně, po němž se objeví logo 
společnosti 

ERREKA 



AUTOMATIZACE 
 

V tomto stavu zařízení zůstane až do stisknutí tlačítka ENTER, poté si jednotka vyžádá 
zadání šestimístného přístupového kódu.  
 

PŘÍSTUPOVÝ KÓD 
***** 
 

Pokud není vložen správný kód, zobrazí se NEPLATNÝ KÓD a po stisknutí tlačítka ENTER 
si zařízení znovu vyžádá přístupový kód.  
Pokud je přístupový kód správný, zobrazí se SPRÁVNÝ KÓD a zařízení po stisknutí tlačítka 
ENTER  umožní přístup do menu, v němž se pohybujeme pomocí šipek NAHORU a DOLŮ, 
které jsou umístěny ve středních sloupcích čtvrté řády klávesnice. Zvolená položka v menu se 
zobrazí velkými písmeny.  
 

1. KÓDOVAT VYSÍLA Č 
2. Nakódovat paměť 

3. Zobrazit paměť 
4. Kopírovat paměť 
5. Nahradit vysílač 
6. Změnit přístupový kód 
7. Zobrazit kód vysílače 
8. Zobrazit kód paměti 

 
1. KÓDOVAT VYSÍLA Č 
 

Tato volba umožňuje vlastní nastavení standardních vysílačů ROLLER nebo nové nastavení 
vysílačů, které měly vlastní nastavení již v předchozí instalaci, pokud se shoduje kód 
montážní firmy.   
 
Tuto volbu zvolíme stisknutím tlačítka ENTER poté, co je v menu zobrazena velkými 
písmeny. Následně jsme požádáni o vložení čtyřmístného čísla instalace, pro kterou chceme 
vysílače nastavit.  
 

ČÍSLO INST. 
**** 
 

Po stisknutí tlačítka ENTER jsme požádáni o potvrzení zvoleného čísla instalace, čímž 
zamezíme chybnému nastavení vysílačů kvůli nesprávně vloženému kódu.  
 

ČÍSLO INST. 
 
**** 
POTVRDIT ENT/ESC 
 

V případě nesprávného vložení kódu stiskneme tlačítko ESC (Escape/Výstup) a začneme 
znovu. Je-li kód vložen správně, stiskneme ENTER a pokračujeme. 
 
Pokud má jednotka nastaven kód montážní firmy jinak než na hodnotu 9999, jsme požádáni o 
vložení čísla vysílače. V případě, že sériové číslo vysílače nechceme přepsat číslo odlišné od 



přiděleného vve výrobním závodě, můžeme tento krok přeskočit stisknutím tlačítka Escape. 
Chceme-li však nahrát vlastní vysílače, je třeba vložit čtyřmístné číslo v rozmezí 0000 až 
9999 a zleva jej doplnit nulami.  
 

KÓD VYSÍLA ČE ? 
 

Po vložení nového kódu a stisknutí tlačítka ENTER zobrazí jednotka kód spolu s číslem 
instalace pro potvrzení. 
 

VYSÍLA Č XXXX*YYYY 
 
POTVRDIT ENT/ESC 
 

Pro připomenutí jednotka setrvá na první řádce a jsme požádáni o připojení vysílače za 
pomoci kabelu zapojeného do konektoru B. 
 

ČÍSLO INST.**** 
 
VLOŽTE VYSÍLAČ 
 

 Spojíme polarizovaný konektor s konektorem, který je umístěný v bateriovém zásobníku 
vysílače. Poté stiskneme ENTER a jednotka začne nahrávat data do vysílače.  
 
V případě, že vysílač nemá standardní kód nebo byl nastaven jiným technikem, programovací 
jednotka ho nebude moci nahrát a na druhém řádku se zobrazí zpráva: 
 

NEPLATNÁ OPERACE 
 

Pokud nahrávání proběhlo správně, zobrazí se: 
 

KÓDOVÁNÍ O. K. 
 

Po stisknutí tlačítka ENTER jsme znovu požádáni o připojení vysílače, a to dokud nemají 
všechny naše vysílače osobní nastavení.  
Pokud jsme dříve zvolili možnost přehrát vlastní kód vysílače, programovací jednotka 
automaticky navýší nové číslo kódu pro přehrání.  
Přejeme-li si skončit, vrátíme se do menu stisknutím tlačítka ESCAPE/VÝSTUP.  
 

2. NAKÓDOVÁNÍ PAM ĚTI 
 

Tato volba umožňuje vlastní nastavení standardních pamětí ROLLER nebo nové nastavení 
pamětí, které měly vlastní nastavení v jiné z předchozích instalací, pokud se shoduje kód 
montážní firmy.   
 
Do této položky vstoupíme stisknutím tlačítka ENTER poté, co se v menu velkými písmeny 
zobrazí NAKÓD. PAM ĚŤ. Poté jsme požádáni o vložení paměti do konektoru –A− 
 

VLOŽTE PAM ĚŤ 
DO KONEKTORU <<<<A>>>> 
 



Znovu stiskneme ENTER a jednotka provede analýzu připojené paměti. Pokud není platná, 
zobrazí se 

VLOŽTE PAMĚŤ 
 
NEPLATNÁ OPERACE 
 

Pokud je paměť kompatibilní a neobsahuje chyby, programovací jednotka nás požádá o číslo 
instalace, které chceme do paměti uložit. Zde je nutné vložit stejné číslo, které jsme použili 
při osobním nastavení přijímačů. 
Po stisknutí tlačítka ENTER jsme požádáni o potvrzení zvoleného čísla instalace, čímž 
zamezíme chybnému nastavení paměti kvůli nesprávně vloženému kódu.  
 

ČÍSLO INST. ****  
 
POTVRDIT ENT/ESC 
 

V případě nesprávně vloženého kódu stiskneme tlačítko ESC (Escape/Výstup) a začneme 
znovu. Je-li kód vložen správně, stiskneme ENTER a jednotka spustí paměť.  
 
Je-li kód vložen správně, zobrazí se v horní části jednotky číslo instalace, kterou jsme 
upravili, a napravo od horní řádky počet registrů, které paměť obsahuje: 250, 500 nebo 1000. 
Ve spodní řádce bude uvedeno, že právě probíhá kódování paměti, a napravo se zobrazí údaj 
o paměťovém poli, které je kódováno.  
 
  INST. **** 0250 
  KÓD. PAM. XXXX 
Po dokončení se na druhé řádce zobrazí zpráva: 
 
  PAMĚŤ O. K. 
 
Pro výstup z této položky zařízení vyčká na stisknutí tlačítka Enter nebo Esc. Pokud 
stiskneme Escape, dostaneme se přímo do výchozího menu.  
 
Pokud stiskneme Enter, spustíme proces, který nám umožní automatické naplnění paměti. 
Jsme požádáni o vložení čtyřmístného čísla prvního a posledního kódu vysílače v rozmezí  
0000 až 9999 a o vložení kanálu, v němž má paměť pracovat. Programovací jednotka naplní 
paměť kódy od prvního do posledního (včetně). 
  
  PRVNÍ VYSÍLA Č ? 
 
Pokud jsme se do této položky dostali náhodně nebo nás tato funkce nezajímá, tlačítko 
Escape nám umožní návrat do výchozího menu.  
 
Pokud chceme naplnit paměť kódy, které jsme dříve sami nastavili nebo nahráli, je třeba 
vložit čtyřmístný kód prvního vysílače a stisknout Enter. 
 
Nyní jsme požádáni o zadání kódu posledního vysílače, který chceme do paměti uložit. 
 
  POSLEDNÍ  VYSÍLA Č ? 
 



Vložíme úplný čtyřmístný kód a stiskneme Enter. Jednotka na obrazovce zobrazí vložené kódy 
a požádá nás o potvrzení stisknutím tlačítka Enter. 
 
  VYSÍLA Č XXXX*YYYY 
  POTVRDIT ENT/ESC 
 
Jednotka propočtem vyhodnotí, zda mohou být kódy zapsány do paměti. Pokud nemohou být 
zapsány, jednotka počká na stisknutí tlačítka Enter a poté umožní nový pokus.  
 
  NEPLATNÁ OPERACE 
 
Nyní se nás zeptá na kanál, který chceme paměti přidělit.  
 
  PŘIDĚLENÝ KANÁL 
 
Vložíme číslo od 1 do 4 a stiskneme Enter. Jednotka začne nahrávat kódy vysílače a kanál 
přidělený paměti.  
 
Na závěr procesu nás zprávou upozorní, zda vše proběhlo správně, nebo došlo k chybám.  
 
  PAMĚŤ O. K. 
 
Po stisknutí tlačítka Enter se vrátíme do výchozího menu. 
 
Tento proces lze opakovat tak často, jak je potřeba, avšak vždy výhradně s novými pamětmi, 
neboť během procesu dochází k vymazání všech dat uložených v paměti. 
  
Poznámka: 
Tento postup je vhodný pro novou bytovou výstavbu, kde si přejeme nechat v provozu 
instalovaného zařízení se všemi nahranými vysílači, které jsou sice připravené k použití, ale 
majitelům jsou předávány postupně v závislosti na předání bytových jednotek. 
  
Je vhodné si paměť průběžně zobrazovat a kontrolovat, zda jsme se při vkládání kódů nebo 
kanálu nedopustili chyby, a zároveň v instalačním deníku ověřovat, že je vše v pořádku.  
 

3. ZOBRAZIT PAM ĚŤ 
 

Tato volba je aktivována pokud se v menu objeví velkými písmy ZOBRAZIT PAMĚŤ a 
stiskneme tlačítko ENTER. Slouží k tomu, aby se na obrazovce programovací jednotky 
zobrazily všechny registry uložené v paměti a k zablokování/odblokování vysílače.  
 
Nejprve jsme požádáni o vložení paměti do konektoru  –A− . 
 

VLOŽTE PAM ĚŤ 
DO KONEKTORU <<<<A>>>> 
 

Znovu stiskneme ENTER a jednotka provede analýzu připojené paměti. Pokud není platná, 
zobrazí se 

VLOŽTE PAMĚŤ 
NEPLATNÁ OPERACE 



 
Pokud je paměť kompatibilní, ale neobsahuje žádný zápis, zobrazí se: 
 
  PRÁZDNÁ PAMĚŤ 
 
Pokud jednotka obsahuje data, dojde k jejich zobrazení na obrazovce takto: 
 
  REGISTR. KÓD             K B 
  0 0 1            0 0 0 0 0 0 0   0 N 
 
První číslo, které se zobrazilo pod slovem REG, označuje paměťový registr či pole, které 
jednotka právě pročítá.  
 
Druhá část čísla, která se zobrazila zhruba pod slovem KÓD, označuje kód vysílače 
uloženého v tomto poli či registru.  
 
Číslo, které se zobrazilo pod písmenem K, označuje kanál vysílače, který jsme v tomto 
poli/registru nahráli.  
 
Písmeno, které se zobrazilo pod písmenem B, označuje stav tohoto vysílače v paměti: 
 
  N znamená, že vysílač NENÍ zablokovaný 
  S znamená, že vysílače JE zablokovaný  
 
Veškeré registry lze zobrazit pohybem po jednotlivých zápisech v paměti pomocí šipek 
nahoru/dolů, jednotka může sama vyhledat určitý registr, což provedeme následovně. 
Stisknutím tlačítka ENTER se kurzor přemístí na spodní řádek na úroveň pod písmenem K ve 
slově kód. Poté zadáme kód vysílače, který chceme vyhledat, a to včetně nul. Např. kód 1526 
vyhledáme takto: 
 
  REGISTR. KÓD  K B 
           0001526 
 
Programovací jednotka začne zadaný kód vyhledávat od pozice 001 a zastaví se na 
registru/poli, který ho obsahuje. Pokud po prohlédnutí celé paměti nebyl tento kód nalezen, 
zobrazí se ERR.  
 
Pro zablokování vysílače postupujeme takto: 
 
Vyhledáme kód vysílače posunem nahoru/dolů pomocí šipek, nebo jej přímo napíšeme.  
 
Jakmile byl kód nalezen, stiskneme tlačítko BLOKOVAT a pod úrovní písmena B se objeví 
písmeno S. 
 
Stisknutím tlačítka ESCAPE se vrátíme do výchozího menu. 
 
 
 
 
 



4. KOPÍROVAT PAM ĚŤ 
 

Tato volba je velmi zajímavá, pokud chceme chránit data instalovaného zařízení před 
možnou poruchou systému.  Do této položky vstoupíme stisknutím tlačítka ENTER poté, co 
bylo v menu velkými písmeny označeno KOPÍROVAT PAMĚŤ. 
 
Nejprve jsme požádáni o vložení paměti do konektoru  –A− . 
 

VLOŽTE PAM ĚŤ 
DO KONEKTORU <<<<A>>>> 
 

Znovu stiskneme ENTER a jednotka provede analýzu připojené paměti. Pokud není platná, 
zobrazí se 

VLOŽTE PAMĚŤ 
NEPLATNÁ OPERACE 
 

Pokud je paměť kompatibilní, jsme požádáni o vložení standardní paměti do konektoru  
–C− . 

VLOŽTE PAM ĚŤ 
DO KONEKTORU <<<<C>>>> 
 

Pokud je paměť vložená do konektoru C kompatibilní, dojde ke kopírování dat z paměti A do 
paměti C. 
  KOPÍR. PAM ĚTI 
  Z (A) >>>> (C)  0000 
 
Následně dojde k prověření nahraných dat. 
 
  OVĚŘOVÁNÍ KOPIE 
  Z (A) >>>> (C)  0000 
Úspěšné kopírování je sděleno zprávou: 
 
  OVĚŘOVÁNÍ KOPIE 
  KOPIE PROVEDENA 
 
Chybné kopírování je sděleno zprávou: 
 
  OVĚŘOVÁNÍ KOPIE 
  CHYBNÁ KOPIE 
 
Tlačítkem ENTER se vrátíme do výchozího menu. 
 
Poznámka: Pokud je paměť s 250 kódy plná a chceme ji rozšířit na paměť o 500 nebo 1000 
kódech, postupujeme takto: 
 

1. Nakódujeme novou paměť s 500 či 1000 kódy pomocí našeho kódu montážní firmy a 
instalačního kódu, a to ve funkci 2 ve výchozím menu KÓDOVÁNÍ PAMĚTI.  

 
2. Zkopírujeme paměť pomocí funkce 4 ve výchozím menu (KOPÍROVAT PAMĚŤ), 

kdy do konektoru –C− vložíme novou paměť s 500 nebo 1000 kódy a do konektoru  



–A− vložíme paměť s daty.  
   

5. NAHRADIT VYSÍLA Č 
 

Tato volba slouží k nahrazení vysílače v případě ztráty, poškození atp. 
 
Bezpečnost systému Roller je založena na jedinečných kódech vysílače, které nelze kopírovat, 
avšak pomocí programovací jednotky lze vytvořit až sedm různých náhrad se stejným kódem 
vysílače, přestože se ve skutečnosti jedná o odlišné vysílače.  
 
Nové vysílače mají z výrobního závodu nastaven kód náhrady jako 0, takže první nahrazení 
odpovídá hodnotě 1, další náhrada hodnotě 2 atd. až do hodnoty 7.  
 
Vysílač s vyšším kódem náhrady automaticky v přijímači deaktivuje předchozí náhrady a 
smaže je. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné nepřeskakovat pořadí náhrad, aby nedošlo 
k předčasnému vyčerpání jejich počtu.  
 
 Po stisknutí tlačítka Enter na této funkci si jednotka vyžádá zadání čísla instalace. 
 
  ČÍSLO INST. 
 
Znovu stiskneme Enter a zadáme sedmimístný kód vysílače včetně nul zleva. 
 
  KÓD VYSÍLA ČE ? 
 
Po dalším stisknutí tlačítka Enter se zobrazí číslo vysílače a číslo instalace ke schválení. 
 
  KÓD  XXXXXXX/YYYY 

POTVRDIT ENT/ESC 
Tlačítkem Escape se vrátíme do výchozího menu. Po stisknutí tlačítka Enter jsme požádáni o 
číslo náhrady v rozmezí 1 až 7 (včetně obou).  
 
  Č. NAHRAZENÍ 
 
Po stisknutí tlačítka Enter nás vyzve: 
 
  Č. NAHRAZENÍ X 
  VLOŽTE VYSÍLA Č 
 
Jednotka vyčká na připojení vysílače a stisknutí tlačítka Enter (případně Escape pro návrat 
do výchozího menu), poté začne nahrávat.  
 
Úspěšné kódování je označeno jako: 
 
  KÓDOVÁNÍ O. K. 
 
Neúspěšné kódování je označeno chybou: 
 
  CHYBA KÓDOVÁNÍ 
 



Poznámka: Tento postup lze opakovat tak často, jak je třeba, a to pomocí standardních 
vysílačů nebo našeho kódu montážní firmy. 
 
Je vhodné si zobrazit nahrané údaje pomocí funkce ZOBRAZ KÓD VYSÍLAČE a přesvědčit 
se, že jsme se při zadávání kódů vysílače a náhrady nedopustili chyb.  
 

6. ZMĚNIT PŘÍSTUPOVÝ KÓD 
 

Tato volba je nutná, pokud chceme instalace nastavit na nejvyšší možný stupeň bezpečnosti, 
protože změnou přístupového kódu zároveň měníme kód montážní firmy.  
 
Také existuje možnost změnit pouze dvě první čísla přístupového kódu a ostatní ponechat na 
hodnotě 9999, a tím nastavit osobní přístup do naší programovací jednotky a zároveň 
zachovat standardní kód ROLLER. 
 
Do této položky vstoupíme stisknutím tlačítka ENTER poté, co bylo v menu velkými 
písmeny označeno ZMĚNIT PŘÍST. KÓD.  
 
Poté zadáme nový přístupový kód. 
 
   NOVÝ PŘÍST. KÓD 
   ***** 
Po zadání nového kódu stiskneme ENTER a kód znovu zadáme, abychom se vyhnuli 
chybám. 
 
   OPAKUJTE PŘÍST. KÓD 
   ***** 
Pokud podruhé vložený kód nesouhlasí s prvním, jednotka nás požádá o nové vložení 
přístupového kódu. Pokud kódy souhlasí, jednotka je uchová pro budoucí vstupy a přejde do 
výchozího menu.  
 
Je důležité, abychom si kód vložený do jednotky poznačili na papír nebo na bezpečné místo, 
protože ztrátu kódu lze napravit pouze výměnou vnitřního čipu jednotky. Pokud jsme do této 
volby vstoupili nesprávně nebo si přístupový kód nepřejeme změnit, můžeme zadat současný 
kód nebo jednotku jednoduše vypnout.  
 

7. ZOBRAZIT KÓD VYSÍLA ČE 
 

Tato funkce nám umožňuje zobrazit kód vysílače spolu s příslušným číslem instalace. 
 
Kód instalovaný na vysílači je zakódován metodou CODE-Hopping společnosti Microchip, 
proto je možné zobrazit pouze vysílače, které odpovídají standardnímu instalačnímu kódu 
společnosti ERREKA nebo které odpovídají přístupovému kódu jednotky. 
Po stisknutí enter jsme vyzváni k vložení vysílače. 
 

VLOŽIT VYSÍLA Č 
 

Vložíme vysílač a po stisknutí enter se na obrazovce ihned objeví kód. 
 

KÓD VYSÍLA ČE R1 



XXXXXXX YYYYZZZZ 
Přičemž,  
XXXXXXX je kód či sériové číslo vysílače, 
YYYY je kód montážní firmy 
ZZZZ je kód instalace 
R1  je kód nahrazení 
 
Pro návrat do menu stiskněte Enter nebo Escape 
 

8. ZOBRAZIT KÓD PAM ĚTI 
 

Tato funkce nám umožňuje zobrazit druh paměti, její instalační kód a počet obsazených 
registrů v paměti.  
 
Kód instalovaný na vysílači je zakódován metodou CODE-Hopping společnosti Microchip, 
proto je možné zobrazit pouze paměti, které odpovídají standardnímu instalačnímu kódu 
společnosti ERREKA nebo které odpovídají přístupovému kódu jednotky. 
 
Po stisknutí enter jsme vyzváni k vložení paměti do otvoru A. 
 

VLOŽTE PAM ĚŤ  
DO KONEKTORU <<<<A>>>> 

 
Vložíme paměť a po stisknutí enter se na obrazovce jednotky objeví kódy paměti. 
 

PAMĚŤ OK XXX 
YYYYZZZZ   RRR 

Přičemž,  
XXXXXXX je druh paměti s 250, 500 či 100 kódy 
YYYY je kód montážní firmy 
ZZZZ je kód instalace 
R1  je počet obsazených registrů 
Pro návrat do menu stiskněte Enter nebo Escape 
 

MAPA PAM ĚTI 
ADRESA MÍSTA INSTALACE:  
Č. MONTÁŽNÍ FIRMY:  
Č. INSTALACE:   
KANÁL:   

Č. 
ZÁKAZNÍKA 

Č. 
VYSÍLA ČE 

VLASTNÍK ZABLOKOVÁNÍ  
ANO/NE 

Č. 
NAHRAZENÍ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     



10     
11     
     

250     
     
     
     
     
     
     
     

500     
     
     
     
     

1000     
 


