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PROGRAMOVÁNÍ  DÁLKOVÉHO  OVLADAČE NOVOTRON 502 (302) – 2 kanálový 
  
   
 Programování ovladače k pohonu NovoPort® 

 
1. odklopte bílou krytku na ovládací jednotce – objeví se displej se svítící tečkou a tři tlačítka – viz obr.1 
2. oválné tlačítko krátce stiskněte - objeví se číslice 1 s tečkou - viz.obr.2  
3. jedno z tlačítek na ovladači stlačte a přidržte po dobu 2 sec – tečka za číslicí 1 se rozbliká, ovladač 

načetl kód - viz.obr.3 
4. poté je zapotřebí vrátit na displej číslici 0 - stlačte krátce oválné tlačítko - na displeji se objeví číslice 2 – 

viz obr.4; pak znovu stlačte, objeví se číslice 1 a pak znovu stlačte, objeví se 0 – viz obr. 6 – proces je 
uložen a ukončen  

 
  

Programování ovladače k řízení osvětlení 
 

1. odklopte bílou krytku na ovládací jednotce – objeví se displej se svítící tečkou a tři tlačítka – viz obr.1 
2. oválné tlačítko 2x krátce stiskněte - objeví se číslice 2 s tečkou - viz.obr.4  
3. druhé z tlačítek na ovladači stlačte a přidržte po dobu 2 sec – tečka za číslicí 2 se rozbliká, ovladač 

načetl kód pro řízení osvětlení v garáži - viz.obr.5 
4. poté je zapotřebí vrátit na displej číslici 0 - stlačte krátce oválné tlačítko - na displeji se objeví číslice 1 a 

pak znovu stlačte, objeví se 0 – viz obr. 6 – proces je uložen a ukončen  
 
 

 
Přeprogramování na nový plovoucí kód (v případě odcizení jednoho z ovladačů) 

  
1. odklopte bílou krytku na ovládací jednotce 
2. vytáhněte zástrčku kabelu pohonu ze sítě 
3. stlačte a podržte šedé oválné tlačítko pod bílým krytem ovládací jednotky; současně vložte zástrčku kabelu 

pohonu zpátky do sítě; cca po 5 sec tlačítko pusťte; všechny dosud uložené kódy jsou vymazány  
4. proveďte nové naprogramování ovladačů (viz výše)  

 
 
 
 

Poruchy funkce ovladače 
 

1. otevřete kryt ovladače a zkontrolujte baterii 
2. zkontrolujte pozici a vyrovnání přijímací antény na ovládací jednotce 
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