BANDY-C4
Távkapcsoló
Hátlap
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Működési frekvencia: 433,92 MHz
!!!Elem cseréje és burkolat
felnyitása [1]
Távolítsa el a hátlapon található A
csavart egy csavarhúzó segítségével.
(majd helyezzen egy laposfejű
csavarhúzót a B nyílásba és emelje meg
a hátlapot. Elem cseréjekor ügyeljen a
polaritásra. Az elemet tartsa távol
gyermekektől. Az elemtől mindig a helyi
szabályok és rendeletek figyelembe
vételével szabaduljon meg.
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!!!Kód feltanítása [3-4]
8( Nyomja meg az 1-es C, majd
közvetlenül utána a 4-es E
gombot, majd egyszerre engedje
őket fel.

F

8( A D LED 5 másodpercig villog,
ekkor történik az eredeti kód
feltanítása.
8( Ez idő alatt válassza ki és tartsa
nyomva azt a gombot, amire fel
szeretné tanítani a kódot (1-es, 2es, 3-as vagy 4-es gombok).

!!!Kód generálás [2]
Az 1-es gomb alapértelmezetten
tartalmaz egy hozzárendelt kódot, míg a
8(
többi gombhoz nincs hozzárendelve
kód. A művelet törli az előzetesen
hozzárendelt kódokat, és újakat rendel
hozzá a gombokhoz.
8( Nyomja meg az 1-es C és a 4-es
E gombot és tartsa őket lenyomva.
8( A D(LED lassan villog.
8( Várjon kb. 8 másodpercig, ezután
a lámpa gyorsan villog.
8(
8( Engedje fel az 1-es C majd
közvetlenül utána a 4-es E gombot.
Ekkor minden gombhoz hozzárendelődik
egy véletlenszerűen generált kód a
lehetséges több millió közül.

Nyomja meg a régi X távirányító,
feltanító gombját.
Tartsa a két távirányítót
egymáshoz közel, (4. ábra) így X
távirányító antennája (általában a
készülék alján található, de
működés közben ezt ellenőrizni
tudja) közel lesz a BANDY-C4 vevő
egységéhez.
Az D LED egy ideig gyorsan
villog, majd a villogás sebessége
lelassul; így jelzi, hogy a feltanítás
sikeres volt.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

