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Használati utasítás 

 

Technikai adatok: 

Hatótávolság: kb. 8m 

Elektromos táplálás: DC 3V 

Elem típus: 2 db AAA ceruza elem (UM-4 vagy R03) 

Méretek: 160mmx58mmx18mm 

Tömeg: kb. 95g 

 

Figyelmeztetések: 

1. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Ha az LCD kijelző 

halványodik, cseréljem elemet. Ne használjon régi és új elemet együtt. Ha eltávolítja 

az elemet, minden alkalommal újra be kell állítani a modell kódot. 

2. Programozási vagy működési hiba esetén nyomja meg a RESET gombot. Ezt egy 

ceruzával vagy tűvel teheti meg. Fokozottan figyeljen, hogy a túl erős nyomás, vagy 

hegyes eszköz az elektronika meghibásodását okozhatja. A gomb megnyomása után a 

készülék visszaáll alap állapotba. Újra be kell állítani a készülék modell kódját. 

3. A gyártó fenntartja a jogát a paraméterek és funkciók megváltoztatására. 

 

Modell kód beállítása: 

1. Húzza le teljesen a készülék fedőlapját. Helyezze be a 2db AAA ceruza elemet. 

Ügyeljen az elemek polaritására. 

2. Keresse meg a szükséges kódot/kódokat a *táblázatban. Több lehetséges kód esetén 

érdemes mindent kipróbálni, és a legmegfelelőbbet használni. 

3. A kód rögzítéséhez nyomja meg a SET gombot. Ezt egy ceruzával vagy tűvel teheti 

meg. Fokozottan figyeljen, hogy a túl erős nyomás, vagy hegyes eszköz az elektronika 

meghibásodását okozhatja. A CODE + és – gombokkal kiválaszthatja a megfelelő 

kódot. A rögzítéshez nyomja meg az ENTER gombot. A teszteléshez fordítsa a 

távirányítót a beltéri egység felé és nyomja meg az ON/OFF gombot. 

 

 

 



  Modell kód automatikus keresése: 

  Ha a *táblázatban nem találja a megfelelő kódot, használja az automata keresés funkciót. 

1. Nyomja meg a „SET” gombot. Ezt egy ceruzával vagy tűvel teheti meg. Fokozottan 

figyeljen, hogy a túl erős nyomás, vagy hegyes eszköz az elektronika meghibásodását 

okozhatja. 

2. A beltéri felé irányítva nyomja meg az AUTO gombot. A készülék automatikusan küld 

egy ON/OFF jelet. Ha beltéri nem reagál, nyomja meg újra az AUTO gombot. A 

távirányító átlép a következő kódra és ezzel is küld egy ON/OFF jelet. Ezt ismételje 

addig, amíg a beltéri nem reagál a jelre. Amennyiben a beltéri be vagy kikapcsol, 

megtalálta a megfelelő kódot. Az ENTER gombbal rögzítheti a kódot. Mindenképpen 

tesztelje a rögzítés után a többi funkciót is. Amennyiben azok nem működnek, 

folytassa az automatikus keresést az 1. ponttól. 

 

*A modell kód táblázat megtalálható a távirányító, illetve a 

csomagolás hátoldalán. 

 


