
 Univerzális GATE  távirányító adók programozása

Fix kódos, 433 Mhz-es FIX KÓDOLÁSÚ távirányító adók kiváltására alkalmas. 

Az alábbi termékekkel kompatibilis: 
Az egyes gombokra más-más gyártmány
is feltanítható. 

ASTER, HONNOR, TIGERMAT  PROTECO:       BFT régebbi, fix kódos:  

CAME: STAGNOLI, (nincs kép)        PRASTEL (nincs kép)     NICE FLO (fix kódos, kék tokkal) :

KEY(nincs kép), ROGER (nincs kép) , TELCOMA (nincs kép),    MARANTEC 433: DITEC GOL4C: 

RIB (sárga gombos):  RIB MOON sárga LED : 

BENINCA        CARDIN (zöld gombos) És még sok másik...
(sárga gombos) Részletes ismertető itt...

http://motoroskapu.hu/tavadok/Osszes_taviranyito.html

Tanítás:
Az új távirányítóban általában egy gyári tesztelő kód van, ezért TÖRLÉSSEL kell kezdeni!

Törlés:

1.   Az ÚJ GATE  adók 1-es és 2-es ( „A” és a „B”) gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomva tartjuk, 
a LED először gyorsan 3-szor felvillan, 

 

2.   Az 1-es ( „A” ) gomb lenyomva marad,  a 2-es ( „B” )  gombot elengedjük,  majd 3-szor egymás után megnyomjuk.
 

Ha a törlés sikerült, akkor a LED gyors villogásba kezd. 
(Ez az eljárás minden gombot töröl, a gombok egyenkénti törlésére nincs mód! )

Ellenőrizze, hogy a távirányítóban van-e  (maradt-e)  megtanult kód, vagy üres. 

•  Üres a gomb: Ha gombnyomásnál 3 másodpercig semmi, majd a LED kétszer villan. 
 

     •  Programozott a gomb: Ha gombnyomásnál a LED folyamatosan világít, vagy szaporán villog.

A már felprogramozott nyomógombra csak úgy lehet újra tanítani, ha előtte törlést végzünk! 

Tanítás  , kód átvétele másik távirányítóról:
Egy régi, működő adóval fordítsuk szembe a ÚJ GATE  adót, (kb. 1- 2 cm-re legyenek egymástól,) vagy illesszük őket 
össze nagyon közel egymáshoz! 

1. A régi adón nyomjuk meg és tartsuk lenyomva azt a gombot, amit át akarunk tanítani az újra.
 

2. Az   ÚJ GATE  adón nyomjuk meg és tartsuk lenyomva azt a gombot, amire tanítani szeretnénk.
                   A LED  kétszer röviden felvillan, majd 3 x hosszan, ekkor a tanítás kész! 
 

Megjegyzés:   Az ÚJ GATE távadók meglévő rendszerek bővítésére, pótlására lettek tervezve. 
Csak meglévő ( működő ) másik távirányító adóról tud kódot tanulni. 


