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- Feltanítás [1-3]:
- Nyomja meg az 1-es, majd a 2-es gombot, és tartsa őket lenyomva.
-  “L” lámpa villogni kezd. 
- A tanítani kívánt gombot nyomja tovább, a másikat engedje fel. 
- Nyomja meg a régi “X” távirányító, feltanítani kívánt  gombját. 
   Tartsa a két távirányítót egymáshoz közel, (3. ábra) így “X” távirányító     
   antennája (általában a készülék alján található, de működés közben ezt   
   ellenőrizni tudja) közel lesz a SMILE-C “F” vevő egységéhez.

Az “L” lámpa eg yideig gyorsan villog, majd a villogás sebessége lelassul; 
így jelzi, hogy a feltanítás sikeres volt.

- Kód generálás [1]:
Az 1-es gomb alapértelmezetten tartalmaz egy hozzárendelt kódot.
(a NOLOGO a gyártási folyamat során hozzárendel egy kódot)
A 2-es gomb nem tartalmaz hozzárendelt kódot.
A művelet törli az előzetesen hozzárendelt kódokat, és újakat rendel 
hozzá a gombokhoz.
-  Nyomja meg az 1-es, majd a 2-es gombot, és tartsa őket lenyomva.
-  “L” lámpa lassan villogni kezd. 
- Várjon 8 mp-et, amíg a lámpa villogása gyorsra vált.
- Engedje fel az 1-es gombot, majd közvetlenül utána a 2-es gombot is.

Ekkor mindkét gombhoz hozzárendelődik egy-egy véletlenszerűen 
generált kód, a lehetséges több millió közül.

- Elem cseréje, és burkolat felnyitása [4]:
Távolítsa el a burkolat hátuljában található “A” csavart egy megfelelő 
csavarhúzóval. Elem cseréjekor �gyeljen a helyes polaritásra. 

Az elemet tartsa távol gyermekektől.
A lemerült elemeket kezelje a helyi jogszabályoknak megfelelően, mivel 
azok nem tekinthetők háztartási hulladáknak.

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak 
változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért 
felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó 
fenntartja.

A termék megfelel az alábbi 
szabványoknak:
ETSI EN 301 489-3
EN 300 220-1
EN 300 220-3
EN 60950: 1997

Működési frekvencia: 433,92 MHz
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