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1. Další zvládnutý typ DO TOUSEK 

2. Popis ovladače 

3. Programování DO Tousek 

4. Kde nás najdete? 

 

 

Ad 1 - DO k pohonům TOUSEK 

S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že jsme úspěšně zařadili do sortimentu 

DO rakouská dálková ovládání značky TOUSEK. Jedná se o 2 nebo 4 kanálová 

DO pro pohon bran a vrat. DO jsou velmi kvalitně provedená a jednoduše se 

k pohonům připrogramují. V následujícím textu Vám DO podrobně popíšeme. 

V případě potřeby pro Vás již nebude problém tlačítko koupit, nebo mu vyměnit 

baterii. Dálková ovládání mají plovoucí kód a frekvenci 433 nebo 868 MHz. 
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Ad 2 – popis DO k pohonům TOUSEK 

 

 

4 – kanálové tlačítko 2 – kanálové tlačítko Tousek 
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Detaily  

  

 Pohled na tlačítka zezadu. Pod plastovým krytem se skrývá baterie. Pokud ji   

 chceme vyměnit, lehce zatlačíme ve směru šipky – viz foto.  

 

 Pod plastem se nachází tlačítko, které lze stlačit drátkem, nebo špendlíkem.   

 Tlačítko se využívá na připrogramování nového ovladače k řídící jednotce,   

 pokud již nějaké fungující tlačítko existuje.  Toto tlačítko nám umožní   

 naprogramovat nový ovladač, aniž bychom museli otevřít kryt řídící jednotky. 
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Detail baterie 

 

 Po sejmutí krytu uvidíme baterii – je nutné zapamatovat si její polaritu. 
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Detaily baterie 

 

 

DO bez baterie Identifikace baterie 

 

LITHIOVÁ BATERIE CR 2032, napětí 3V 
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Popis programování 
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Popis programování 
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Další možnosti programování 
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SERVIS a PRODEJ DO v Českých Budějovicích  

 

F. Študlar – Trezory  (v blízkosti prodejny jsou dva autosalony) 

Jeremiášova 1 

370 01 České Budějovice 

 

Pracovní doba:  PO až PÁ 7:30 až 17:00 

 

Telefony na prodejnu: 

387 425 887 

608 500 803, 608 500 804 

 

Email: 

studlar@trezory-studlar.com 

 

Internet: 

www.klicovesystemystudlar.cz 

www.trezory-studlar.com 

mailto:studlar@trezory-studlar.com
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