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KODOWANIE NADAJNIKÓW HS, HSM i HSE 
FIRMY HORMANN 

1. Elementy składowe.

Opis: 
NADAJNIK: 
Rys 1 

a) dioda LED
b) przyciski
c) pokrywa baterii
d) bateria
e) przycisk kasujący
f) pierścień (tylko w HSM 2, HSM 4 i HSE)
g) mocowanie nadajnika

Rys 2 
a) odbiornik
b) antena
c) przewód łączący, ok. 500 mm (trójŜyłowy z wtykami zaciskowymi)
d) przycisk programujący „P”
e) odbiornik – widok z boku

ODBIORNIK: 
Rys. 3,4 

a) płytka przyłączeniowa
b) zaciski przyłączeniowe,
c) odbiornik HE 1
d) zielona Ŝyła (GN) do zacisku 20/[1]
e) biała Ŝyła (WH) do zacisku 21/[2]
f) brązowa Ŝyła (BN) do zacisku 5/[3]

Uwaga:  zaciski połączeniowe 20 [1] i 21 [2] moŜna wykorzystać tez do podłączenia innych urządzeń (np. sterowników na 
klucz). 
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2. Programowanie odbiornika HE 1. (rys. 2)

Uwaga:  załączony do sterowania SAT HF 1 odbiornik HE 2 i górny przycisk nadajnika HS 2 zostały wstępnie 
zaprogramowane fabrycznie. 

Aby zaprogramować inny nadajnik lub inny przycisk odbiornika, postępuj według poniŜszej instrukcji: 
1. Krótko naciśnij czerwony przycisk „P” (przycisk programujący) odbiornika. Czerwona dioda zacznie wolno migać.
2. Teraz naciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować, przynajmniej przez jedną sekundę. Odległość pomiędzy

nadajnikiem i odbiornikiem musi wynosić co najmniej 1 m.
3. Po zakończonym programowaniu czerwona dioda odbiornika zacznie szybciej migać.
4. Teraz zwolnij przycisk nadajnika.

Gdy dioda przestanie migać, odbiornik jest gotowy. 

Uwaga:  jeśli w ciągu 30 sekund po naciśnięciu przycisku „P” nie wykonasz programowania, dioda odbiornika zgaśnie. 

3. Kodowanie nadajnika od nadajnika.

Uwaga:  podczas wykonywania powyŜszych czynności naciśnięcie przycisku nadajnika oddającego moŜe spowodować 
ruch bramy, jeśli zaprogramowany odbiornik znajduje się w pobliŜu. 
Uwaga:  jeśli do garaŜu nie ma oddzielnego wejścia, kaŜdą zmianę lub rozszerzenie zaprogramowanych funkcji naleŜy 
wykonać wewnątrz garaŜu. Podczas zmiany lub rozszerzenia zdalnego sterowania naleŜy zwrócić uwagę na to, by 
w pobliŜu poruszającej się bramy nie znajdowały się Ŝadne osoby lub przedmioty. 

Aby zakodować nadajnik od innego nadajnika, postępuj według poniŜszej instrukcji: 
1. Nadajnik „oddający” swój kod (nadajnik oddający – nad. A) i nadajnik, do którego chcemy wprowadzić kod (nadajnik

przyjmujący – nad. B) naleŜy trzymać obok siebie.
2. Naciśnij odpowiedni przycisk nadajnika oddającego i przytrzymaj w tej pozycji – dioda nadajnika oddającego będzie
świecić się nieprzerywalnie.

3. Natychmiast naciśnij odpowiedni przycisk nadajnika przyjmującego i przytrzymaj w tej pozycji – dioda nadajnika
przyjmującego powinna najpierw zacząć migać wolno przez około 4 sek., a następnie migać szybko.

4. Teraz zwolnij przyciski nadajników przyjmującego i oddającego.

Teraz sprawdź właściwe działanie urządzeń. W przypadku niepoprawnego działania – powtórz czynności 1-4. 

Uwaga:  Jeśli podczas wolnego migania diody nadajnika przyjmującego zostanie zwolniony przycisk, to proces 
programowania zostanie przerwany. 
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4. Odtwarzanie pierwotnego kodu fabrycznego.

Uwaga:  wykonanie poniŜszych czynności jest konieczne tylko w przypadku błędnego przeprowadzenia programowania 
rozszerzającego lub zmieniającego. 
Uwaga:  jeśli do garaŜu nie ma oddzielnego wejścia, kaŜdą zmianę lub rozszerzenie zaprogramowanych funkcji naleŜy 
wykonać wewnątrz garaŜu. Podczas zmiany lub rozszerzenia zdalnego sterowania naleŜy zwrócić uwagę na to, by 
w pobliŜu poruszającej się bramy nie znajdowały się Ŝadne osoby lub przedmioty. 

Do kaŜdego przycisku nadajnika moŜe zostać przyporządkowany powtórnie kod wprowadzony fabrycznie lub tez nowy 
kod uŜytkownika. 
Ponowne ustawianie kodów fabrycznych. 
1. Otwórz pokrywę zagłębienia na baterie – na palatynce znajduje się mały przycisk.
2. Przycisk (A) naciśnij ostroŜnie przy pomocy tępego przedmiotu.
Uwaga:  nie naleŜy stosować ostrych przedmiotów. Zbyt duŜy nacisk moŜe spowodować uszkodzenie przycisku.
3. Naciśnij przycisk do zakodowania i przytrzymaj w tej pozycji. Dioda nadajnika miga przez maks. 4 sek.
4. Jeśli mały przycisk będzie wciśnięty do końca powolnego migotania diody, to do przycisku funkcyjnego

przyporządkowany zostanie pierwotny kod fabryczny i dioda zacznie migać szybciej.
5. Zamknij pokrywkę zagłębienia na baterie.
6. Zaprogramuj na nowo odbiornik.
Ustawianie kodów innych niŜ fabryczne.
1. Otwórz pokrywę zagłębienia na baterie – na palatynce znajduje się mały przycisk.
2. Przycisk (A) naciśnij ostroŜnie przy pomocy tępego przedmiotu.
Uwaga:  nie naleŜy stosować ostrych przedmiotów. Zbyt duŜy nacisk moŜe spowodować uszkodzenie przycisku.
3. Naciśnij przycisk do zakodowania i przytrzymaj w tej pozycji. Dioda nadajnika miga przez maks. 4 sek.
4. Jeśli mały przycisk zostanie zwolniony przed końcem powolnego migotania diody, nastąpi zmiana kodowania

przycisku do zakodowania na inny kod, a dioda natychmiast zacznie migać szybciej.
5. Zamknij pokrywkę zagłębienia na baterie.
6. Zaprogramuj na nowo odbiornik.
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