Ръководство за употреба на Дублиращо дистанционно управление
/Дубликатор/ за много честоти със скачащ код

Характеристики:




1 за всички
Мулти-честота и автоматично сканиране
Лесно дублиране

Дублиращи процедури:
Част 1: Процедури за дублиране на фиксиран код
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на Дубликатора, междувременно натиснете 3 пъти
бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега червеният светодиод мига на всеки 2 секунди.
3) Поставете оригиналното дистанционно управление на около 5см от Дубликатора.
4) Продължете да натискате бутона на оригиналното дистанционно управление и
изчакайте до промяна на мигането (като по-бързо мигане) и смяна на цвета на
дублиращото дистанционно от червено в синьо, което потвърждава правилното
запаметяване на код. Тази стъпка може да отнеме няколко секунди, през което време
цветният светодиодът свети в бяло.
5) Докато синият светодиод мига, натиснете бутона на Дубликатора, където искате да
програмирате току-що запаметеният код и го задръжте натиснат, докато светодиодът
се изключи за потвърждение на правилния код за обучение. Тази стъпка може да
отнеме няколко секунди.
6. Копирането е успешно. Повторете дублирането от стъпка 1 и за другите бутони.

Част 2: Процедури за дублиране на скачащ код (прост кодиране)
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на Дубликатора, докато междувременно натискате 3
пъти бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега червеният светодиод на Дубликатора ще мига кратко
на всеки 2 секунди.
3) Поставете оригиналното дистанционно управление на около 5см от Дубликатора.

4) Натискайте бутона на оригиналното дистанционно управление и изчакайте промяна
на мигането (като по-бързо мигане) и смяна на цвета на дублиращото дистанционно от
червено в синьо, което потвърждава правилното запаметяване на кода. Тази стъпка
може да отнеме няколко секунди, през което време цветният светодиод свети в бяло.
5) Докато синият светодиод мига, натиснете бутона на "Дубликатора", където искате да
програмирате току-що научения код и го задръжте натиснат, докато светодиодът не се
изключи.
6) Повторете дублирането от стъпка 1 и за останалите бутони.
7) Сега активирайте правилните процедури за програмирания модел и поставете
новото дистанционно върху приемника (вижте списъка за съвместимост, предоставен в
това ръководство)

Част 3: Процедури за дублиране на скачащ код (сложно кодиране)
3.1 BFT
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на Дубликатора като междувременно натискате 3 пъти
бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега дублиращият червен светодиод ще излъчва кратко
мигане на всеки 2 секунди.
3) Поставете оригиналното дистанционно управление на около 5см от Дубликатора.
4) Натискайте бутона за програмиране на оригиналното дистанционно управление,
докато червеният светодиод мине от режим на мигане към постоянно светене, след
което пуснете бутона.
5) Червеният светодиод на Дубликатора ще мига на всеки 2 секунди, следвано от два
пъти от звука "Бийп". Тези два сигнала показват, че е необходимо да се излъчи
предаващ код за да се реализира копирането.
6) За да прехвърлите предаващия код на BFT оригинално дистанционно управление,
моля използвайте кламер за да натиснете задния скритият бутон (вижте снимката) или
според новите модели ДУ, натиснете бутони 1 и 2, докато оригиналният светодиод за
дистанционно управление се включи.
7) Сега червения светодиод на Дубликатора ще промени режима на мигане (по-бързо)
и цветът (СИН), за потвърждение на правилното запаметяване на код. Тази стъпка
може да отнеме няколко секунди.
8) В този момент натиснете бутона на Дупликатора на който искате да запазите кода и
го задръжте натиснат, докато дублиращият син светодиод не се изключи за
потвърждение на правилното изучаване на код. Повторете дублирането от стъпка 1 за
останалите бутони.

9) Нужно е да запаметите на ново Дупликатора в Контролния блок.

3.2 V2 433-868
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на дубликатора, докато междувременно натискате 3
пъти бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега дублиращият червен светодиод ще излъчва кратко
мигане на всеки 2 секунди.
3) Поставете оригиналното дистанционно управление на около 5см от дубликата.
4) Продължете да натискате бутона за програмиране на оригиналното дистанционно
управление, докато червеният светодиод не светне продължително; сега пуснете
бутона.
5) Дублиращият червен светодиод ще излъчва кратко примигване на всеки 2 секунди.
Необходимо да се излъчи предаващ код за реализиране на копирането.
6) За да се излъчи предаващия код на оригиналното V2 дистанционно управление,
моля натиснете едновременно бутони 1 и 2.
7) Сега червения светодиод на Дубликатора ще промени режима на мигане (по-бързо)
и цветът (СИН), за потвърждение на правилното запаметяване на код. Тази стъпка
може да отнеме няколко секунди.
8) В този момент натиснете бутона на Дубликатора на който искате да запазите кода, и
го задръжте натиснат, докато дублиращият син светодиод не се изключи , който
потвърждава че кодът е записан успешно. Повторете процедурата от стъпка 1 за
останалите бутоните.
9) Нужно е да запаметите на ново Дупликатора в Контролния блок

3.3 FAAC 433-868
Внимание: проверете дали програмното дистанционно управление е Master,
натискайки който и да е бутон, светодиодът трябва да излъчва двойно мигане, а не да
се включва като продължително светене.
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на дубликатора. Междувременно натиснете 3 пъти
бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега дублиращият червен светодиод ще излъчва кратко
мигане на всеки 2 секунди.
3) Поставете оригиналното дистанционно управление на около 5см от дубликата.
4) Натискате бутона за програмиране на оригиналното дистанционно управление,
докато червеният светодиод превключи на фиксирана светлина; сега пуснете бутона.

5) Червения светодиод на Дубликатора ще излъчва кратко мигане на всеки 2 секунди.
Необходимо да се излъчи предаващ код за реализиране на копирането.
6) Подгответе дистанционното управление FAAC / GENIUS за излъчване на сигнала на
предаващия код. Натиснете едновременно бутоните 1 и 2 (забележка: това са бутоните
на диагоналната линия).
7) Докато светодиодът за дистанционно управление FAAC / GENIUS мига, го поставете
на около 5см пред Дубликатора и натиснете бутона, който да бъде програмиран,
докато червения светодиод на Дубликатора не промени режима на мигане (по-бързо)
и цвета (СИН), което потвърждава правилното обучение на код. Тази стъпка може да
отнеме няколко секунди.
8) Натиснете бутона който искате да запомните на Дубликатора и се задържа докато
синия индикатор се изключи , което потвърждава правилното запаметяване на кода.
Повторете дублирането от стъпка 1 за останалите бутони.
9) Копирането е успешно. Сега проверете дали функционира правилно като натиснете
два пъти копиращия бутон.

Част 4: Копиране на Дубликатор към нов Дубликатор
с фиксиран или прост скачащ код:
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на НОВИЯ Дубликатор. Междувременно натиснете 3
пъти бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега червеният светодиод на "НОВИЯ Дубликатор" ще
мига на всеки 2 секунди.
3) Поставете "Излъчващ Дубликатор" пред "НОВИЯ дубликатор" на около 5см.
4) Продължавайте да натискате бутона за програмиране на „Излъчващ Дубликатор“
5) а. Изчакайте промяна на мигането (като по-бързо мигане) на „НОВИЯ Дубликатор“
като червеният светодиод промени цвета си на син, което потвърждава правилното
обучение на код. Тази операция може да отнеме няколко секунди.
6) a. Докато синият светодиод мига, натиснете бутона на "НОВИЯ Дубликатор", на който
искате да програмирате току-що научения код и го задръжте натиснат, докато
светодиодът не се изключи , което потвърждава правилното обучение на кода.
7) а. Копието е успешно запаметено. Сега проверете правилното функциониране на
НОВОТО дублиращо дистанционно управление, като натиснете директно бутона, на
който сте запаметили кодът. Ако не работи, моля, продължете с обучение на НОВИЯТ
дубликатор към Контролният модул , чрез функцията и наличните процедури,
предоставени от производителя.

Част 5: Копиране на Дубликатор към нов Дубликатор
със сложен скачащ код:
1) Натиснете и задръжте бутон 3 на НОВИЯ Дубликатор. Междувременно натиснете 3
пъти бутон 2.
2) Освободете двата бутона. Сега червеният светодиод на "НОВИЯ Дубликатор" ще
мига на всеки 2 секунди.
3) Поставете "Излъчващ Дубликатор" пред "НОВИЯ дубликатор" на около 5см.
4) Продължавайте да натискате бутона за програмиране на „Излъчващ Дубликатор“
5) b. Червеният светодиод на Дубликатора ще мига кратко на всеки 2 секунди. Тези два
сигнала означават, че за да се дублира дистанционното е необходимо да се излъчи
предаващ код и да се обучи копието.
6) b. Прехвърлете предаващия код от " Излъчващ дубликатор" натискайки
едновременно бутони 1 и 2 за 3 секунди докато не се включи червения светодиод.
Докато светодиодът мига, (до 10 секунди), натиснете и задръжте бутона, който искате
да програмирате предващия код.
7) b. Сега червеният светодиод на "НОВИЯ дубликат" ще промени мигането (по-бързо)
и цвета (СИН) и по този начин потвърждава правилното запаметяване на кода. Тази
стъпка може да отнеме няколко секунди.
8) b. В този момент натиснете НОВИЯ дублиращ бутон, на който искате да запазите
кода и го задържите натиснат, докато дублиращия син светодиод се изключи , което
потвърждава правилното записване на кода.
9) b. Копието е успешно запаметено. Сега проверете правилното функциониране на
НОВОТО дублиращо дистанционно управление, като натиснете директно бутона, на
който сте запаметили кодът. Ако не работи, моля, продължете с обучение на НОВИЯТ
дубликатор към Контролният модул , чрез функцията и наличните процедури,
предоставени от производителя.

Забележки:
• Ако червеният светодиод мига само 3 пъти (с цвят ЧЕРВЕН) и се изключи, кодът не е
научен правилно. Моля, повторете операцията от стъпка 1.
• Паметта за дубликат е напълно презаписваема.
• Маркировката за дистанционно управление с RCS или RCC трябва да бъде
програмирана от оригинален приемник.

