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PG8949  

PowerG obousměrný dvoutlačítkový bezdrátový ovladač 

Instalační manuál 

Varování! 

 Nebezpečí udušení; Malé díly; Přívěsek a klip na pásek nejsou určeny pro děti do 3 let. 

Neponořujte ovladač do žádné tekutiny, protože může dojít k poškození elektronických obvodů. 

Uschovejte tuto příručku pro pozdější použití. 

 

Funkce 

PG8949 je programovatelný dvou-tlačítkový obousměrný bezdrátový ovladač. Bezdrátový ovladač 
lze naprogramovat pro vysílání až tří samostatných příkazů do zabezpečovací ústředny. Dva příkazy 
jsou vysílané po stisknutí odpovídajícího tlačítka na ovladači a třetí příkaz je vyslán při současném 
stisknutí obou tlačítek. Potvrzení úspěšného vysílání je signalizováno LED kontrolkou. 

 

Implicitní nastavení 

Zapnutí (tlačítko 1) – stiskem  na 1 sekundu   

Vypnutí (tlačítko 3) – stiskem  na 1 sekundu 

 

Tíseň (tlačítko 4) – Stiskem obou tlačítek současně minimálně na 3 sekundy 

 

Upevnění  

Uchycení do klipu na pásek 

1. Vložte ovladač do držáku tak, aby v něm byl bezpečně upevněn. 

2. Uchycení klipu se provede zasunutím do drážek na zadní straně 

držáku. 

Montáž 

1. Přiložte držák na zeď směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku. 

2. Pomocí dvou šroubů a hmoždinek upevněte držák na zeď. 

3. Vložte ovladač do držáku tak, aby v něm byl bezpečně upevněn. 
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Přihlášení 

Rychlé přihlášení: 

4. Na klávesnici zadejte [*][8][Instalační kód][804][000]. 

5. Stiskněte na bezdrátovém ovladači tlačítko  a držte ho 

stisknuté, dokud se nerozsvítí LED kontrolka a na klávesnici se 

zobrazí potvrzovací zpráva. 

6. Stiskem [*] na klávesnici potvrďte identifikační číslo. 

7. Vložte [třímístné číslo ovladače]. 

8. Přiřaďte bezdrátový ovladač do bloku vložením [dvoumístného čísla bloku]. 

9. Pro přiřazení ovladače uživateli se musí vložit [dvoumístné číslo uživatele]. 

Před přihlášení 

1. Vzdáleně zadejte jedinečné identifikační číslo ovladače do ústředny. Více informací 

naleznete v manuálu pro HSM2HOST. 

2. Až se bude bezdrátový ovladač nacházet poblíž ústředny, stiskněte na něm libovolné 

tlačítko. 

Programování tlačítek 

Jednotlivá tlačítka jsou programovatelná a změnu nastavení se provede: 

1. Na klávesnici zadejte [*][8][Instalační kód][804][601] až [632]. 

2. Pomocí níže uvedené tabulky naprogramujte funkci pro tlačítko 1 (Zapnutí Odchod). 

Zadejte dvoumístné číslo požadované funkce. 

3. Naprogramujte funkci pro tlačítko 3 (implicitně Vypnutí) vložením dvoumístného čísla 

požadované funkce.  

4. Naprogramujte funkci pro tlačítko 4 (současné stisknutí obou tlačítek) vložením 

dvoumístného čísla požadované funkce. 

00 Nepoužito 16 Rychlý odchod 

01 Vypnutí 17 Zapnout interiér 

02 Rychlé zapnutí Doma 21 Ovládací výstup 1 

03 Zapnutí Doma 22 Ovládací výstup 2 

04 Zapnutí Odchod 23 Ovládací výstup 3 

05 [*][9] Zapnutí bez vstupního zpoždění 24 Ovládací výstup 4 

06 Zvonkohra Zap/Vyp 29 Odpojení skupiny zón 

07 Test systému 33 Opakování odpojení zón 

09 Zapnutí Noc 51 Nouze 

12 Společné zapnutí Doma 52 Tíseň 

13 Společné zapnutí Odchod   

14 Společné vypnutí   
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Nastavení 

Nastavení se provádí v sekci [804][601-632] 

[000] Přiřazení do bloku (Implicitně: 01) 

[001] , [003], [004] Programování tlačítek na bezdrátovém ovladači  

(Implicitně: Tlačítko 1: 04, Tlačítko 3: 01, Tlačítko 4: 52) 

[011] Přepínače 

 [1] Kontrola spojení - Implicitně [Vyp] 

Povolení kontroly spojení s ovladačem 

[020] Číslo uživatele (Implicitně: 00 - Nepřiřazeno) 

 

Údržba 

Upozornění! Úpravy tohoto bezdrátového ovladače, které nejsou výslovně schváleny odpovědnou 
osobou, mohou způsobit jeho nefunkčnost. 

 

Výměna baterie 

V ovladači je jedna baterie CR2032 Lithium 3V. 

Pokud je bezdrátový ovladač rozbitý, vyjměte z něho baterii a nakládejte s ní odděleně. Odneste 
elektrické zařízení na sběrné místo ve vašem okolí, kam se odkládají elektrické a elektronické 
zařízení. Baterie ohrožují nejen životní prostředí, ale i zdraví lidí. 

Baterie se vyměňuje alespoň jednou za 5let, nebo pokud zpozorujete, že při vysílání LED kontrolka 
poblikává. 

Poznámka: Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. Nesprávné zacházení s lithiovými 
bateriemi může způsobit zahřátí, výbuch nebo požár, což může způsobit zranění osob. 

Upozornění: Při chybném vložení baterie může hrozit nebezpečí výbuchu. Baterii nahraďte pouze 
stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce. 

Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k požití baterie, okamžitě vyhledejte 
lékaře. Nepokoušejte se baterie nabíjet. Likvidace a recyklace použitých baterií musí být provedena 
v souladu s předpisy ve vašem státě. 

1. Při výměně baterie vložte do štěrbiny na spodní straně ovladače minci a jejím kroucením kryt 

uvolněte. 

Poznámka: Ujistěte se, že pružná podložka zůstala na svém místě v krytu. Pokud vypadla, 

vraťte ji na její místo. 

2. Vyjměte starou baterii z držáku a vyměňte ji za novou baterii. 

Ujistěte se, že kladný pól baterie směřuje nahoru. 

3. Otestujte funkčnost ovladače stisknutím tlačítka. LED kontrola by se 

měla rozsvítit. 

4. Nasaďte kryt zpět a ujistěte se, že je správně nasazen. 

 



4 
 

Čištění 

Nesmí se používat brusný papír, rozpouštědla jako je petrolej a aceton, nebo ředidlo. 

Čištění provádějte pouze lehce měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou ve směsi vody a 
jemného mycího prostředku a co nejrychleji ho vysušte. 

Testování 

Ovladač by měl být otestován minimálně jednou ročně. 

1. Ujistěte se, že je ovladač přihlášen v ústředně. 

2. Ve vzdálenosti 3m od ústředny stiskněte na ovladači tlačítko. Zkontrolujte, že se vysílací LED 

kontrolka rozsvítí a ústředna provede naprogramovanou funkci. 

3. Vyzkoušejte funkci ovladače z různých míst v oblasti, která by měla být v dosahu přijímače, 

pro nalezení míst, odkud není signál přijímán, protože je blokován zdmi, velkými objekty nebo 

vlivem materiálů použitých v konstrukci budovy.  

Poznámka: Pokud z požadovaného místa není signál přijímán, je zapotřebí pro zlepšení příjmu 
změnit umístění přijímače. 

Specifikace 

Komunikační frekvence: 868-869MHz 

Komunikační protokol: PowerG 

Typ baterie: 3V lithiová baterie CR-2032, výrobce Varta nebo Energizer  

Výdrž baterie: 5 let 

Porucha slabá baterie: 2,05 V 

Poznámka: Pokud stav baterie bude ještě umožňovat vysílání, dojde k přenosu události nízké napětí 
do zabezpečovací ústředny. 

Rozsah teplot: -10°C až +55°C  

Relativní vlhkost: max. 93%, nekondenzující 

Rozměry (v x š x h): 53 x 33 x 11 mm 

Hmotnost: 15g 

Hmotnost s baterií: 20g 

Poznámka: Nesmí být používáno v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Kompatibilní přijímače: HSM2HOST8; HS2LCDRF(P)8; HS2ICNRF(P)8; PG8920 
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