
Ръководство за копиране на 

Дистанционно D4 Дупликатор  

 

Чипсетът на дистанционното има съвместимост със следните фиксирани кодове и 

кодове за обучение: 

2260(Всички производители)  

2262(Всички производители)  

PT2264,5326(Всички производители)  

SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012,  

HT6014,SMC918 Series,527(Всички производители)  

1527(Всички производители)  

a2240(Всички производители) 

Някои марки с 433 Mhz скачащ код, които са съвместими: 

 

 



Изчистване на паметта 

1. Натиснете едновременно бутони 1 и 2, докато светодиодът започне да мига 3 пъти 

2. Освободете бутон 2 (продължете да натискате бутон 1) и натиснете бутон 2 бавно за 3 пъти, докато 

светодиодът мига бързо. 

3. Освободете двата бутона, дубликаторът е готов за копиране 

Дублиране 

Поставете дубликатора възможно най-близо до оригиналния предавател. 

Дистанционно управление с фиксиран код: 

Натиснете и задръжте бутон 1 на оригиналния предавател, след което натиснете и задръжте бутон 1 на 

дубликата, докато диода на дубликата не започне да мига. Това означава че копирането е успешно. 

Повторете горната стъпка и за останалите бутони на дупликата 

Дистанционно управление със скачащ код: 

Натиснете и задръжте бутон 1 на оригиналния предавател, след което натиснете и задръжте бутон 1 на 

дубликата, докато диода на дубликата не започне да мига. Това означава че копирането е успешно. След 

като сте дублирали бутон 1, останалите бутони ще се генерират автоматично. Моля следвайте 

оригиналното ръководство на приемника, за да запаметите новия дубликат на приемника. 

Специални стъпки за програмиране на BFT MITTO2 и MITTO4 (стара версия) 

1. Изчистете паметта 

2. Натиснете и задръжте бутон 1 на дубликатора, докато светодиодът започне да мига два пъти и след това 

изгасне. Натиснете бутон 2 веднъж, докато държите бутон 1, което ще включи дубликатора в режим на 

BFT копиране. 

3, Натиснете и задръжте бутоните 1 и 2 на BFT едновременно (режим на изпращане на сийд кода), което 

ще накара светодиодът на дубликата да мигне два пъти. След това изключете и освободете двата бутона 

BFT. Натиснете произволен бутон от BFT, светодиодът на дубликата трябва да мигне три пъти, след което 

останете „on“, което покаже, че BFT копирането е извършено. 

Забележки: бутон 1 на дубликатора се държи натиснат от стъпка 2 до края на стъпка 3. 

Дубликатор за изпращане на начален код на BFT: Натиснете едновременно бутони 1 и 4. 

Допълнителна Информация: 

Ако изтриете кода по погрешка, можете да го възобновите, като натиснете и задържите и бутони 3 и 4 

дистанционното едновременно. 10 секунди след това светодиодът трябва да мигне 2 пъти и след това да се 

изключи, което показва че кода на копието на дистанционното управление се възобновява. 

Забележка: 

За дистанционно управление с фиксиран код и код за обучение, дубликаторът ще работи след 

дублирането. 

За марките със скачащ код изброени по -горе, моля, следвайте ръководствто на оригиналното 

дистанционно, за да програмирате дубликатора към приемника. 


