
PŘÍMO ZMĚNĚNÝ KÓD – KOPIE

1. Stiskněte a přidržte 1. tlačítko na multifunkčním dálkovém ovladači a poté stiskněte 3
krát druhé tlačítko. LED dioda bude pomalu blikat a tlačítka uvolnit. 2. Ve vzdálenosti asi 3 cm držte 
stisknuté tlačítko originálního dálkového ovladače
chcete kopírovat, dokud kontrolka multifrekvenční blikání nebude rychle indikovat
záznam byl úspěšný, tlačítko uvolněte. 3. Zatímco kontrolka multifrekvenčního LED bliká, stiskněte a 
uvolněte tlačítko
kam chcete kopírovat. LED bliká a zhasne, což znamená, že
nahrávání je dokončeno, připraveno k použití. 

Poznámky:
* Chcete-li uložit další tlačítka, opakujte stejný postup ve výše uvedených krocích
popsán. * Ve druhém kroku, a pokud kontrolka LED bliká pouze třikrát a zhasne
znamená, že kód nebyl zkopírován. Zkuste to znovu od kroku 1. * V případě potřeby můžeme uložit 
kód na ostatní značky a
různé frekvence v každém tlačítku. * Rádi bychom vám připomněli, že použití frekvencí nižších než
V EU je zakázáno 433 MHz.

ROLLING REMOTE PROGRAMMING

1 - Stiskněte a podržte 1. tlačítko na multifunkčním dálkovém ovladači a poté stiskněte třikrát tlačítko
2. tlačítko. LED dioda bude pomalu blikat a tlačítka uvolnit. 2 - Ve vzdálenosti asi 3 cm držte stisknuté 
tlačítko originálního dálkového ovladače
chcete kopírovat, dokud kontrolka vícefrekvenčního blikání rychle nebliká, což znamená, že záznam
byl úspěšný, uvolněte tlačítko. 3-Když kontrolka multifrekvenčního LED bliká, stiskněte a uvolněte 
tlačítko, kde jste
chcete kopírovat. Kontrolka bliká a zhasne, což znamená, že je záznam dokončen. 4 - U výše 
uvedených značek budeme muset dokončit programování s přijímačem. Vedle přijímače a pokud 
možno před použitím originálu, stiskněte tlačítko, které bylo
vybrané pro danou automatizaci, dokud nezačne LED dioda multifrekvenčního dálkového ovládání
vyzvednout. Poté tlačítko uvolněte a multifunkční LED dioda bude blikat, jakmile bude příkaz 
vymazán
je programování bez zásahu do přijímače. Některé značky mohou být nutné stisknout až 5krát v 
originále nebo kopii, aby se stala
plně funkční. 

Poznámky:
* Chcete-li zkopírovat další tlačítka, opakujte stejný postup ve výše uvedených krocích
popsán. * Ve druhém kroku, a pokud LED bliká pouze třikrát a zhasne, znamená to, že
kód nebyl zkopírován. Zkuste to znovu od kroku 1. * V případě potřeby můžeme uložit kód na sebe, 
značky a jiné
frekvence v každém tlačítku. Nový kód nahradí starý. * Varování: pro tuto práci zavřete automatizaci a 
ujistěte se, že dálkový ovladač
programovací systém je aktivní. V opačném případě se programování provádí přímo v systému
přijímač.
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ROLLING REMOTE PROGRAMMING (BFT)

Režim klonování:
1 - Držte 1. tlačítko na multifunkčním dálkovém ovladači stisknuté a stiskněte 3krát 2. tlačítko
na multifunkčním dálkovém ovladači. Multifrekvenční dioda pomalu bliká, aby se zahájil proces učení.
2 - Spojte dálkové ovladače ve vzdálenosti asi 3 cm. V původním dálkovém ovladači stiskněte
tlačítko, které chcete kopírovat, dokud se multifrekvenční LED nerozsvítí. Počkejte, až se rozsvítí 
multifrekvenční LED
začne znovu blikat. 3 - Přeneste skrytý kód současným stisknutím tlačítka na originálním dálkovém 
ovladači
time.The multifrekvenční LED rychle bliká. Na multifunkčním dálkovém ovladači stiskněte jednou 
tlačítko
chcete kód uložit. Počkejte, až zhasne multifunkční led, dálkový ovladač je připraven
programování v přijímači. 4 - Chcete-li naprogramovat vícefrekvenční dálkový ovladač na dálku v 
přijímači, musí mít přijímač svůj
systém aktivován. Pokud přijímač nemá aktivovaný systém, musí být dálkový ovladač
naprogramováno přímo v přijímači jako původní dálkový ovladač. 5- V dosahu přijímače držte 
multifunkční tlačítko, do kterého chcete kód uložit, dokud není stisknuté
bliká multifunkční LED. Multifrekvenční spuštění samoučícího se systému. Počkejte na
Multifrekvenční LED zhasne, vyzkoušejte dálkový ovladač. 

Poznámky:
* Chcete-li zkopírovat další tlačítka pro opakování stejného postupu ve výše uvedených krocích. * Ve 
druhém kroku, a pokud kontrolka bliká pouze třikrát a zhasne, znamená to, že kód nemá
byl zkopírován, zkuste to znovu od kroku 1. * V případě potřeby můžeme uložit kód na sebe, značky a 
různé frekvence v každé
knoflík. * Varování: Normálně bude multifunkční duplikátor dálkového ovládání fungovat, jinak 
budeme
musí provést programování přímo v přijímači. * Chcete-li vydat skrytý kód, stiskněte současně tlačítka 
1 a 2 pro posun LED
* Posun vpřed. * Poté stiskněte tlačítko předem, kde jste zadali kód BFT, vedený multifunkčním 
dálkovým ovládáním
duplikátor bude, počkejte na smazání. * Poté znovu stiskněte tlačítko pro dokončení programování.
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ROLLING REMOTE PROGRAMMING(CLEMSA/ERREKA)

1 - Umístěte dálkové ovladače dohromady ve vzdálenosti asi 3 cm. Podržte stisknuté 1. tlačítko na 
multifunkčním dálkovém ovladači
na multifunkčním dálkovém ovladači stiskněte třikrát druhé tlačítko. Multifrekvenční LED dioda 
pomalu bliká, aby se začalo učení
proces. 2 - V originálním dálkovém ovladači držte stisknuté tlačítko, které chcete kopírovat, dokud se 
led nerozsvítí. Vícefrekvenční dálkový led
Blikání ukazuje konec procesu učení. 3 - Na multifunkčním dálkovém ovladači stiskněte jednou 
tlačítko, kam chcete kód uložit. Počkejte, až kontrolka zhasne, dálkový ovladač je připraven k 
programování v přijímači. 4 - Chcete-li naprogramovat vícefrekvenční dálkový ovladač na dálku v 
přijímači, musí mít přijímač aktivovaný systém. Li
Pokud přijímač nemá aktivovaný systém, musí být dálkový ovladač naprogramován přímo do přijímače
jako originál
jeden. 5 - V dosahu přijímače držte tlačítko multifunkčního dálkového ovládání, kam chcete kód uložit,
dokud se nerozsvítí led
bliká. Multifrekvenční dálkový ovladač spustí samoučící se systém. Počkejte, až zhasne multifunkční 
LED, vyzkoušejte
remote.In těchto značek najdeme přijímače instalačních kódů. V případě, že programování nefunguje, 
musíme postupovat následovně:
1 - V dosahu přijímače držte stisknuté tlačítko Multifrekvenční dálkové ovládání, na kterém je uložen 
kód.
Vícefrekvenční blikání bude rychle blikat, dokud nebude LED blikat pomalu
2 - V této fázi spustí vícefrekvenční dálkový systém samoučení, kterému musíte věnovat pozornost
Jakmile se přijímač aktivuje, musí jednou stisknout tlačítko, kterým spustíte samoučící se systém. 
Multifrekvenční dálkový ovladač bude pokračovat se samoučením, jakmile se přijímač znovu aktivuje, 
stiskněte
tlačítko jedna a tlačítko dvě na multifunkčním dálkovém ovladači na dvě sekundy pro dokončení 
programování. 3 - Když multifunkční dálkový LED zhasne, znamená to, že záznam je dokončen a 
připraven
k použití.
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COPY ROLLING DIRECTLY

1 - Držte stisknuté 1. tlačítko na multifunkčním dálkovém ovladači a poté stiskněte třikrát 2.
knoflík. Na začátku programování kontrolka pomalu bliká. 2 - Spojte dálkové ovladače ze vzdálenosti 
3 cm. Stiskněte tlačítko originálu
dálkovým ovladačem, který chcete kopírovat, dokud se multifunkční LED nerozsvítí. Počkejte, až 
kontrolka Multifrequency znovu zabliká. 3 - Stiskněte současně tlačítka P1 a P2 pro zahájení přenosu 
skrytého
kód. Stiskněte znovu předchozí tlačítko, dokud nezačne rychle blikat vícefrekvenční LED. 4 - Na 
multifunkčním dálkovém ovladači stiskněte jednou tlačítko, které chcete zkopírovat. 5- Otestujte 
dálkové ovládání několikrát stisknutím tlačítka, dokud se synchronizuje s tlačítkem
přijímače

Poznámky:
Chcete-li uložit další tlačítka, opakujte stejný postup ve výše uvedených krocích.
Ve druhém kroku, a pokud LED bliká pouze třikrát a vypne se, znamená to, že
kód nebyl zkopírován. Zkuste to znovu od kroku č. 1. V případě potřeby můžeme uložit kód na sebe, 
značky a jiné
frekvence v každém tlačítku. Rádi bychom vám připomněli, že využití frekvencí nižších než 433 MHz 
je
zakázáno v EU.

ROLLING PROGRAMMING IN RECEIVER

1 - Stiskněte a podržte 1. tlačítko na multifunkčním dálkovém ovladači a poté stiskněte 3krát 2. 
tlačítko. LED dioda bude pomalu blikat a tlačítka uvolnit. 2 - Ve vzdálenosti asi 3 cm držte stisknuté 
tlačítko originálního dálkového ovladače, který chcete
kopírujte, dokud nezačne rychle blikat vícefrekvenční LED, což znamená, že záznam byl
úspěšné, uvolněte tlačítko. 3-Když kontrolka multifrekvenčního LED bliká, stiskněte a uvolněte 
tlačítko, kam chcete kopírovat. Kontrolka bliká a zhasne, což znamená, že je záznam dokončen. 4 - 
Tyto výše popsané značky musí být v přijímači naprogramovány přesně stejně jako originál. 

Poznámky:
* Chcete-li uložit další tlačítka, opakujte stejný postup ve výše uvedených krocích
popsán. * Ve druhém kroku, a pokud LED blikne pouze 3krát a zhasne, znamená to, že
kód nebyl zkopírován, zkuste to znovu od kroku 1. * V případě potřeby můžeme uložit kód na druhou 
stranu, 1 značku a různé
frekvence v každém tlačítku. * Rádi bychom vám připomněli, že využití frekvencí nižších než 433 
MHz je
zakázáno v EU.
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