
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WPROWADZENIE 
 
Dziękujemy za zakup nadajnika radiowego CAR-433CT, mamy nadzieję że będziecie Państwo 

zadowoleni z zakupionego produktu. Nasza firma dokłada wszelkich starań aby produkty przez nas oferowane 
były jak najwyższej jakości i służyły Państwu bezawaryjnie przez długi czas. 

 
Urządzenie CAR-433CT przeznaczone jest  do zdalnego sterowania bramą lub innym odbiornikiem za 

pomocą przełącznika monostabilnego. Jest to 4-kanałowy samouczący się nadajnik radiowy współpracujący 
z odbiornikami stało kodowymi 433.92Mhz. Można go zainstalować w wózkach widłowych lub innych 
urządzeniach z zasilaniem 12Vdc do sterowania napędami bram. 
 
UWAGA! 

Do poprawnej pracy wymagane jest nauczenie kodu z nadajnika stałokodowego 433.92Mhz.  
CAR-433CT może zapamiętać do 4 różnych kodów nadajników m.in.: 

 Beninca: T2WK, T4WK, TO.GO2WP, TO.GO4WP, LO.T2WMS 

 CAME: TAM, seria TOP (TAM 432SA, TOP 432 SA/NA/EV/EE, TOP 434 SA/NA/EV/EE) 

 Nice: FLO1, FLO2, FLO4 

 Faac:TM433 

         
ZALETY MODUŁU 

 Cztery kanały nadawania. 

 Hermetyczna obudowa. 

 Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji. 

 Bardzo mały pobór mocy (pobór mocy tylko w czasie nadawania). 
 

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Nr: 
13/2015/D2 

 

PRODUCENT/HEREBY, 
PPHU ELDRIM JANUSZ JANOWSKI 
Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz 

 

niniejszym oświadcza, że typ urządzenia CAR-433CT jest zgodny z dyrektywami:  
EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, ROHS 2011/65/UE 
declares that the equipment type CAR-433CT is in compliance with Directives:  
EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, ROHS 2011/65/UE 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 
www.eldrim.pl 
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OZNACZENIE/OPROGRAMOWANIE 
 

OZNACZENIE UWAGI 

CAR:2.0.2/2.0.0 CAR-433CT 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu przez 

użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki symbol NIE WOLNO 
wyrzucać wraz z innymi śmieciami. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za 
odpowiednią utylizację przez dostarczenie urządzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta 
który zajmie się jego dalszą utylizacją. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych 
urządzeń ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób 
chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i 
akumulatorów. 
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ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Przed pierwszym użyciem modułu zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na 

wypadek konieczności użycia w przyszłości.  

  ZALECENIA OGÓLNE 
 Instrukcję montażu i eksploatacji przechowywać  w dostępnym miejscu. 

 Produkt używać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Urządzenie należy przechowywać i montować w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych umysłowo. 

 Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na stan obudowy, jeżeli jest uszkodzona lub w 
jakikolwiek sposób naruszona, nie podłączać urządzenia. 

 Chronić urządzenie przed zamoczeniem oraz wilgocią. 

 Montować urządzenie z dala od źródeł ciepła. 

 Przewody zasilające zabezpieczyć przed możliwością wyrwania i uszkodzenia izolacji. 

 Przestrzegać i dotrzymywać przepisów BHP oraz norm obowiązujących w odpowiednich krajach. 

 Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia przed porażeniem 
elektrycznym są określone przez obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem podstawowej ochrony przed wyładowaniami ESD.  

 Nie należy podłączać zasilania wcześniej niż podano to w instrukcji. 

 W przypadku zasilania akumulatorowego stosować tylko układy zabezpieczone przed zwarciem i 
przegrzaniem.  

 Urządzenie należy podłączyć zgodnie z załączonym opisem/schematem. 

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzegania 
niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji. 

 

DANE TECHNICZNE 
 

Zasilanie  12Vdc  

Pobór prądu <15mA (tylko w czasie nadawania) 

Częstotliwość/Modulacja 433.92MHz/OOK 

Kodowanie Stałokodowe 

Kanały nadawania 4 

Zasięg do 200m 

Maksymalny czas nadawania 30s 

Zakres temperatur pracy -20 do +70°C 

Waga 62g 

Obudowa IP55 
 

WYMIARY 

 

PRZEWODY PODŁĄCZENIOWE  
O DŁUGOŚCI 50cm 
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OPIS DZIAŁANIA  
 Zasilanie CAR-433CT podłączane jest poprzez przycisk monostabilny sterowania (krótkie naciśnięcie 
oznacza naciśnięcie poniżej 1s). Przed pierwszym użyciem należy zaprogramować kody nadajników zgodnie z 
opisem w paragrafie programowanie.  

 Pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku sterowania wysyła sygnał kanału 1 –dioda LED mrugnie 
szybko 1 raz 

 Dwukrotne krótkie naciśnięcie przycisku sterowania wysyła sygnał kanału 2 –dioda LED mrugnie szybko 
2 razy. 

 Trzykrotne krótkie naciśnięcie przycisku sterowania wysyła sygnał kanału 3 –dioda LED mrugnie szybko 
3 razy. 

 Czterokrotne krótkie naciśnięcie przycisku sterowania wysyła sygnał kanału 4 –dioda LED mrugnie 
szybko 4 razy. 

 
Jeżeli potrzebny jest długi sygnał nadajnika (np. kanału 1) to przy ostatnim naciśnięciu przycisku przy 

wybieraniu kanału należy przytrzymać przycisk sterowania. Np. jeżeli potrzebny jest długi sygnał kanału 3 to 
należy dwukrotnie krótko nacisnąć przycisk sterowania, a następnie przytrzymać go tak długo, jak to 
konieczne. Maksymalny czas nadawania wynosi 30s. 
 

INSTALACJA  

 

Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się czy wszystkie zalecenia 
dotyczące bezpieczeństwa są spełnione. 

 

 
 Przed przystąpieniem do montażu mechanicznego urządzenia CAR433 należy zaprogramować do 
poszczególnych kanałów nadajniki zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie Programowanie. 
Wymagane jest do tego zdjęcie pokrywy górnej obudowy oraz zapewnienie stabilnego źródła zasilania 
12Vdc. 
 

 

UWAGA! Wszystkie działania związane z instalacją sterownika należy 
wykonać przy odłączonym zasilaniu. Źródło zasilania musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym 200mA! 

 
 

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia do którego będzie montowany CAR-433CT 
2. Założyć górną pokrywę obudowy. 
3. Znaleźć stabilny uchwyt montażowy. 
4. Za pomocą opaski zaciskowej przymocować CAR-433CT do uchwytu tak, aby górna pokrywa obudowy 

była z nim w bezpośrednim kontakcie.  
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5. Podłączyć przewody zasilające poprzez przycisk monostabilny zgodnie ze schematem podłączenia.  
6. Włączyć zasilanie.  
7. Jeżeli nadajnik od którego był uczony kod nie został wcześniej zaprogramowany to należy 

zaprogramować nadajnik CAR-433CT do sterownika zgodnie z jego instrukcją obsługi.  
8. Sprawdzić poprawność działania nadajnika. 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA  
 

 
 

PROGRAMOWANIE 
 

Programowanie odbywa się za pomocą przycisku SW i diody LED umieszczonej na płytce odbiornika. 
Podczas programowania należy włączyć światła długie lub gdy urządzenie jest podłączonego do osobnego 
przełącznika dostarczyć stałe zasilanie 12V. 

Uwaga! Załączenie zasilania będzie interpretowane jako sygnał nadawania pierwszego kanału. Aby 
wejść w procedurę programowania bez wysyłania transmisji przed załączeniem zasilania należy przytrzymać 
przycisk SW. Dalsze programowanie odbywa się według procedur standardowych. 
 

KASOWANIE KODÓW 

UWAGA!  
Procedurę ta zalecamy wykonać w pierwszej kolejności, przed kopiowaniem kodów nadajników. 

Przytrzymaj przycisk SW. 
SW 

Dioda LED zaświeci się i zacznie mrugać. 
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Puść przycisk SW. Dioda LED będzie się świecić. 
 SW    

W ciągu 3s ponownie przytrzymaj przycisk SW. 
                        SW  

Dioda LED  mrugnie 3 razy. 
 

Puścić przycisk. Procedura kasowania 
zakończona. Gdy dioda przestanie mrugać 
urządzenie powróci do normalnej pracy.            

 
KOPIOWANIE KODÓW NADAJNIKÓW 

Uwaga!  
Do dyspozycji są 4 kanały nadawania, które należy zaprogramować osobno. Po zaprogramowaniu 
kodu do kanału zajętego  stary zostaje usunięty, a nowy  zastąpi poprzednio wpisany.  

Przytrzymaj przycisk SW krócej niż 3s. 
Przyciśnięcie sygnalizowane zaświeceniem się 

diody LED. SW         

Po puszczeniu przycisku dioda LED zgaśnie. 
SW     

W ciągu 3s naciśnij przycisk SW: 
1-raz aby przypisać kod do kanału 1 
2-razy aby przypisać kod do kanału 2 
3-razy aby przypisać kod do kanału3 
4-razy aby przypisać kod do kanału 4 

                

Po około 3s od ostatniego przyciśnięcia dioda 
LED mrugnie szybko 3 razy i zacznie szybko 

mrugać. 
Gdy w ciągu 3s przycisk nie zostanie przyciśnięty 

to dioda mrugnie 1 raz i nadajnik powróci do 
normalnej pracy. 

                

W ciągu 10s przyłożyć nadajnik do urządzenia w 
miejscu oznaczonym jako RF i nacisnąć przycisk 

którego kod chcemy skopiować. W zależności od 
zastosowanego nadajnika należy przyłożyć od 

góry lub od dołu obudowy tak aby obwód 
antenowy obejmował oznaczenie RF.  

             

Poprawne przypisanie będzie sygnalizowane 3-
krotnym mrugnięciem diody LED. Gdy dioda LED 

zamruga 2 razy oznacza to nieodsługiwane 
kodowanie ,1 mrugnięcie oznacza wyjście z trybu 

programowania i powrót do normalnej pracy. 
  

Puścić przycisk nadajnika. Gdy dioda przestanie 
mrugać urządzenie powróci do normalnej pracy.    

 
 

3x –zaprogramowany  
2x –nieobsługiwane kodowanie 
1x –koniec czasu 

10s 

3x 

x razy 3s 

<3s 

3x 

3s 
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ODBIÓR KODU NADAJNIKA 
 
 CAR-433CT posiada wbudowany odbiornik krótkiego zasięgu. Podczas kopiowania należy przyłożyć 
nadajnik do obudowy tak, aby jego obwód antenowy znajdował się bezpośrednio nad lub pod miejscem 
oznaczonym jako RF. Ze względu na różne konstrukcje nadajników, orientacja względem CAR-433CT może się 
różnić. W większości nadajników obwód ten znajduje się w jego przedniej części (zgodnie z rysunkami). 
 
TYŁ  

      
 
 
PRZÓD/STRONA 
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NOTATKI 
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………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 

 Dystrybutor / Sprzedawca 


