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ECHO 433 -868 Mhz

•   Συμβατό με όλα τα τηλεχειριστήρια σταθερό κώδικα 433/868 Mhz.

• Συμβατό με κωδικό τροχαίο τηλεχειριστήρια μάρκες:

ALLMATIC® : tous les modèles
APERTO®

APRIMATIC® tous les modèles
BENINCA® tous les modèles
BFT ® Mito-BRCB tous les 
modèles

CARDIN®  S449 FM  tous les 
modèles
DEA® tous les modèles
FAAC®  433/868 tous les modèles
FADINI® tous les modèles
KEY® tous les modèles 
LABEL®  tous les modèles

NOLOGO®  smile
MHOUSE®   TX4 GTX4
MOOVO®   MT4
SEAV®, tous les modèles 
SOMMER® tous les modèles
VDS®  tous les modèles

Procédure de copie standard :
1
°

2° 3°

Πιέστε και κρατήστε τα 
πλήκτρα 1 και 2. Μετά από 
5 δευτερόλεπτα τα φώτα 
LED σταθερά. Αφήστε τα 
κουμπιά η λυχνία LED 
αναβοσβήνει 1 φορά ανά 
δευτερόλεπτο

Πλησιάζοντας το αρχικό τηλεχειριστήριο έως 
5 cm, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το 
κουμπί για να αντιγράψετε. Μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα η λυχνία LED 
αναβοσβήνει γρήγορα PROGET ECHO.
Αφήστε το κουμπί.

Σχετικά με το έργο της ECHO, επιλέξτε 
και κρατήστε πατημένο, πατήστε το 
κουμπί που θα αποθηκεύσετε τις 
πληροφορίες του κουμπιού αντιγραφής 
παραπάνω. Τα φώτα LED σταθερών 3 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει

Αφήστε το κουμπί και στη συνέχεια, δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο. Επαναλάβετε για όλα τα πλήκτρα.

4 Ολοκλήρωση:
Αν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο είναι απλό κώδικα:
Το επιλεγμένο κλειδί και καταχωρήθηκε στο σημείο «3» αμέσως λειτουργεί με το ραδιοφωνικό δέκτη

Αν το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο είναι στον κώδικα όπως το «Rolling Code»:
Το επιλεγμένο κλειδί και καταχωρήθηκε στο σημείο «3» τώρα τα ίδια χαρακτηριστικά με το τροχαίο κώδικα τηλεχειρισμού
NEW ORIGINAL, πρέπει να αναγνωρίσουμε το δέκτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

   Αλλαγή της μπαταρίας.
  Τραβήξτε το κόκκινο κάλυμμα για να ανοίξει την υπόθεση
  Μπαταρία: CR2032

  ECHO επαγγελμτικο συμβατο αντιγραφικο υψηλησ τεχνλογιασ με λογισμικο του 2017
  Συμβατο τηλεχειριστηριο 3 ζωνεσ 280-320 Μhz-433,92 Mhz-868 Mhz.
  Καθε κλειδι ειναι αυτονομο και μπορει να λειτουργησει σε μια διαφορετικικη συχνοτητα.
  ΠΡΟΣΟΗ, Πρεπει να εχετε πρωτοτηπο τηλεχειριστηριο σε καλη κατασταστησει εφοπλισμενο
  με μια νεα μπαταρια για να δημιουεγησετε ενα αντιγραφο με αυτο το τηλεχειριστηριο. 
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