
MULTI 2-4

Általános információk:
A VDS MULTI 2, és MULTI 4 ugrókódos távirányítók működési frekvenciája 433.92MHz,
és 2/4 gombjuk, 2/4 csatornát vezérelhet.
Feltaníthatóak más, fix-, vagy akár ugrókódos távirányítók kódjaira is.

UGRÓKÓDOS HASZNÁLAT:
A folyamat lépéseit, a vezérlés, vagy a vevőegység leírásában találja.

MÁS, FIX KÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK MÁSOLÁSA:
Használat előtt, a helyettesíteni/lecserélni kívánt távirányító kódját, először le kell másolni.
A gombokra különböző távirányítók is feltaníthatók.
Lépések:

Kód tárolása:
1. Tartsa lenyomva az 1. gombot, és közben
    nyomja meg 4x a 2. gombot. (ábra)

2. Az 1. gomb felengedése után, a LED 3/4
 másodpercenkénti 1 villanással jelzi, hogy a
 távirányító készen áll a programozásra.

3. Fordítsa szembe a régi távirányítóját,
 a MULTI távirányítójával. (ábra)
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4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a régi távirányító egyik gombját:
 - ha a MULTI távirányító LED-je gyorsan kezd villogni, lépjen az 5. pontra,
 - ha ha LED folyamatosan világít, lépjen a 6. pontra.
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5. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a MULTI
 távirányító programozni kívánt gombját, 
 amíg a LED ki nem alszik.
Ekkor a tárolási folyamat befejeződött.

Régi távirányító

6. Ha a MULTI távirányító LED-je folyamatosan világít, akkor a régi távirányító valószínűleg
 ugrókódos, és a távirányítónak további információkra van szüksége.
 Nyomja meg a régi távirányítóján található rejtett gombot, amíg a MULTI távirányító LED-je
 villogni nem kezd. Ekkor lépjen az 5. pontra.

A rejtett gomb, általában a távirányító hátulján van, egy kis
átmérőjű lyukba, vagy az elemrekesz belsejébe rejtve.
Ha ilyen gombot nem talál, akkor nyomja meg a távirányító
minkét gombját egyszerre. Ha néhány próbálkozás után
sem jön létre a kapcsolat a két távirányító között, akkor
valószínűleg a régi távirányító kódja nem másolható. Rejtett gomb
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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. 


