
Márka lista
Gomb

Megnyomása Márka/kód Kép

 1x DOORHAN / SKYMASTER / FORESEE
(TRANSMITTER 4CH)

  2x NICE SMILO

 3x DEA (type TR2 code 672580_00 and type 273 code
672521_00)

   4x KEY (TXB-42R)

   5x APRIMATIC (TR2 41903/002)

   6x BENINCA (TO.GO-WV)

Főbb jellemzői:

* Kompatibilis 19 márkájú garázskapu távirányítóval.  
* 433,92 MHz-es adatátvitel

* A márkák közvetlen megváltoztatása gombnyomással

9802063



   7x VDS (TERRA C)

   8x FAAC (XT4433RC4)

9x PUJOL (VARIO 353277, P9EMIS0240 EMISOR 6
CANALES VARIO BLACK)

10x ERREKA (LIRA)

11x    GBD-DOMINO (DTC4334-AU03010)

12x MOTORLINE (MX4SP)

13x FOX

14x MUTANCODE

15x    BFT MITTO

16x PUJOL_YELLOW (378141)



17x SEAV (BE HAPPY RS3 NEW: HCS200; BE SMART RS4
R.C. 433MHZ)

18x GENIUS CASALI 433RC A252

19x GENIUS BRAVO

Tanítás

1 / Belépés a programozási módba

2 / Válassza ki a márkát

Delman.Marci
1. Tartsa nyomva az 1- es és a 2 - es  gombot, 
4 másodpercig, amíg a LED el nem kezd villógni, majd engedje el az összes gombot.

Delman.Marci
Kérjük figyeljen arra , hogy az 1. lépés és a 2. lépés között 6 mp nél több idő ne teljen el !

Delman.Marci
2. Nyomja meg a programozni kívánt gombot pl. : 1- es, annyiszor amennyi a mellékelt márka listán szerepel az Ön megfelelő távirányítója sorában.
Engedje el pl.: 1-es gombot, és 6 másodpercen belül nyomja meg valamelyik másik gombot 1 alkalommal,
a működés megerősítésére. A LED-nek annyiszor kell felvillannia, amennyi a márka listában az Ön készüléke mellett szereplő szám.

Delman.Marci
Amennyiben a 2- es 3 -as 4 - es gombra szeretne programozni, ismételje  értelemszerűen a lépéseket a kiválasztott gombbal.

Delman.Marci
Megjegyzés :

1. Az egyes lépések között eltelt idő 6 mp belül legyen.

2. A márka listában felsorolt különböző kapunyitók közül egyszerre többfélét is fel tud programozni külön-külön gombokra.
(A különböző gombok különböző kódként állíthatók be.)



3 / Ellenőrizze a márkát és a  kódot.

Delman.Marci
3. A beprogramozott gombok ellenőrzése :
Tartsa nyomva a 3-as és a 4-es  gombot 4 másodpercig, amíg a LED el nem kezd villogni, majd nyomja meg a beprogramozott gombot.
Pl.: 1 -es, egyszer. A LED annyiszor fog felvillani amennyi az Ön megfelelő készüléke sorában található szám,
így ellenőrizheti a márkát és a kódot a fenti lista szerint.

Delman.Marci
FONTOS a vevőegység számára :

1) Ha BFT-t készüléke van, akkor csak a BFT vevőegységnél tud programozni ( motor ). Ez esetben nyomja meg a 1- es  és a 4 - es gombokat egyidejűleg, ugyanakkor a DELRS027X adatot küld a vevőegységnek.
A tanulási módba való belépés után, nyomja meg a tanulni kívánt gombot.

2) Ha az APRIMATIC-t választja, a vevőegységnél kell tanítani.
Nyomja meg a 2-es és a 3-as gombokat egyidejűleg, majd nyomja meg a tanítani kívánt gombot.

Delman
Programozás után, ha szeretné ellenőrizheti az egyes gombok kódját:


