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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 
 
Bezdrátový ovladač Opera umožňuje díky vizuální a vibrační signalizaci získávat informace o stavu 
systému a aktivovat či deaktivovat různé režimy a scénáře, které jsou naprogramovány v ústředně 
Lares. 
 
PROGRAMOVÁNÍ 

 

1. Na ústředně Lares spusťte učící režim 
2. Stiskněte tlačítko na ovladači po dobu tří vteřin 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Frekvenční pásmo: 868 MHz 
Pracovní dosah: až 400 metrů ve volném prostoru 
Počet ovladatelných funkcí: 7 volitelných funkcí 
Životnost baterie: až 6 let dle způsobu používání 
Typ baterie: Knoflíková baterie, typ CR2032A (součástí balení) 
Provozní teplota: -5 až +40°C 
Rozměry: 30 x 58 x 15mm 
 

POPIS FUNKCE 

V návaznosti na režimu nebo scénáři, který chcete aktivovat, potvrdí bezdrátový ovladač Opera 
provedení zadaného příkazu probliknutím korespondující LED diody, a případně je tato událost 
doplněna ještě aktivací vibračního motorku. Informační tlačítko opět pomocí LED diod zobrazuje 
stav systému v okamžiku požadavku na zjištění stavu. 
V horní části bezdrátového ovladače se tedy nachází trojice LED diod, které signalizují provedení 
požadavku, stav zastřežení, a doplňkovou funkcí je ještě zjištění stavu baterie v bezdrátovém 
ovladači. Po stisknutí středového tlačítka se aktivuje daný počet LED diod, kdy zobrazení od všech 
tří rozsvícených diod až po jednu blikající lze interpretovat následovně: 

• Kapacita baterie na vysoké úrovni 

• Střední úroveň kapacity baterie 

• Nízká úroveň kapacity baterie 

• Baterii je nutné brzy vyměnit 
V situaci, kdy mezi bezdrátovým ovladačem a bezdrátovým přijímačem / opakovačem Duo nedojde 
ke komunikaci, problikne třikrát trojice LED diod, což signalizuje, že daný příkaz nebyl proveden. 
Pokud chcete využívat funkci vibrace, je nutné, aby tuto vlastnost naprogramoval již správce 
v instalačním menu. Pokud se tak nestane, výchozí hodnota je vypnutí vibrací na bezdrátovém 
ovladači Opera. I v situaci, kdy jsou vibrace povoleny, však dojde k jejich vypnutí v případě, že 
kapacita baterie je již na nízké úrovni. 
 

SCÉNÁŘE 

V logice správy inteligentní domácnosti je možné přiřadit dálkovému ovladači i další funkce, které 
spravují systémové scénáře*. Po dlouhém stisknutí jednoho ze čtyř tlačítek (po dobu déle než 3 
vteřiny) je možné aktivovat různé panikové funkce (hlasový hovor, SMS, e-mail) a aktivovat nebo 



deaktivovat externí funkce, ovládané pomocí výstupů (ovládání brány, otevírání dveří, spínání 
výstupu pro ovládání osvětlení na terase, apod.)  
*SCÉNÁŘ je sled operací (zajištění dveří, zapnutí osvětlení na zahradě, zatáhnutí žaluzií, …), které 
jsou aktivovány jedinečným příkazem. Všechny scénáře jsou plně přizpůsobitelné a naprosto 
programátorsky otevřené. 
 

VÝM ĚNA BATERIE CR-2032 (3V článek) 
Pro výměnu baterie postupujte dle těchto kroků: 

1. Otevřete zadní kryt ovladače 
2. Vyměňte baterii 

 
Pozor! V případě umístění jiného typu baterie hrozí disfunkce zařízení. 

Technické parametry, vzhled, funkcionality a ostatní charakteristiky produktu se mohou změnit 
bez předchozího oznámení. 

 
 
 

 


