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Márka lista
Gomb

Menyomása Márka/kód Kép

1 x       LIFE FIDO2，FIDO4

2 x         EMY-433 2F

3 x         PRASTEL MPSTP2E XP-V3

9802064

Főbb jellemzői:

* Kompatibilis 4 márkájú garázskapu 
távirányítóval 
* 433,92 MHz-es adatátvitel
* A márkák közvetlen megváltoztatása 
gombnyomással
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4 x         LIFTMASTER 94335E, C945

Tanítás

1 / Belépés a programozási módba

2 / Válassza ki a márkát

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

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

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

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.)
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Megjegyzés :

3 / Ellenőrizze a márkát / kódot
Programozás után, ha szeretné ellenőrizni az egyes gombok kódját:

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/kódot a fenti lista szerint.

Ha PRASTEL készüléke van, abban az esetben nyomja meg a 1- es és a 3 - as 
gombot. ugyanakkor az eredeti távvezérlőn nyomja meg az 1-es és 2-es gombot 
egyidejüleg.


