INFORMAÇÕES

DEA

Marca:
• DEA
Sistema: ROLLING CODE
Frequência: 433,92 MHz
Pilha: 12 VOLTS
• GENIE
• GOLD
• MIO
• GT2M

www.chavesecompanhia.com
Siga-nos no FACEBOOK:
Chaves&Companhia
As instruções descritas nestas
instruções são retiradas do
fabricante e correspondem ao
sistema praticado pela marca.

COMPACTIVEL

Original

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

Método 1:
1 ° Pressionar as teclas CH1 e CH2 do controle remoto a funcionar por 17 seg. - Soltar
2 ° Pressione o botão do novo controle remoto por um segundo.
3 ° Aguarde 10 segundos. Testar o novo controlo remoto.

Método 2:
1 ° Pressione o botão oculto ou no pequeno orifício
2 ° Pressione um dos botões no controle remoto já em uso.
3 ° Pressione imediatamente o botão para memorizar no novo controle remoto por 1seg.
4 ° Aguarde 10 segundos e teste seus novos controles remotos.

VIA MANUAL
Ordem

Função
O quadro está esperando a ordem

Display
….......

Programar Emissores
Percorrer os parâmetros até visualização de P005
Confirmar. O recetor entra na modalidade de aprendizagem.
A luz intermitente acende-se com um piscar rápido.
CH1,CH2,CH3,CH4

P005
LEAr

Premir um dos botões do novo emissor

Aprendizagem realizada. A luz intermitente apaga-se por 2 seg.
No display visualiza-se o número do emissor introduzido (ex.: r001)
O recetor entra automaticamente na modalidade de aprendizagem
A luz intermitente acende-se com um piscar rápido.
Neste momento é possível programar mais emissores
Esperar 10 seg. para sair da modalidade de aprendizagem
Neste momento o recetor receberá todos os emissores memorizados

r001
LEAr
….......

LEAr

NOTA TÉCNICA
Nota: É possível reverter o estado do aparelho e restabelecer o recetor nos parâmetros de fabrica, para o
executar utilizar os procedimentos descritos anteriormente no parâmetro “P007”
Chaves&Companhia não se responsabiliza por qualquer dano provocado por esta instrução, ela segue as instruções fornecidas pelo fabricante a que se destina a marca descrita.

Instruções de programação de telecomandos para garagem - Todos os direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

VIA RÁDIO

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO
APAGAR TODOS EMISSORES
Ordem

Função
O quadro está esperando a ordem

Display
….......

Apagar todos os Emissores
Percorrer os parâmetros até visualização de P004

P004

Confirmar. O recetor fica à espera de outra confirmação.
Confirmar mantendo premida a tecla "OK"
O procedimento dá inicio
Feito, a memória do recetor foi totalmente apagada.
percorrer os parâmetros até a "........"
O quadro recoloca-se na espera de novos emissores

P004
….......

APAGAR EMISSORE SELECIONADO
Ordem

Função
O quadro está esperando a ordem

Display
….......

Buscar e apagar Emissores selecionados
Percorrer os parâmetros até visualização de P006
Confirmar. O recetor fica pronto a selecionar o emissor
pretendido a cancelar
Percorrer os emissores até que encontre o pretendido
a cancelar ex. r003
Confirmar o cacelamento mantendo premido o botão "OK"

O cancelamento foi efetuado

Pronto para a seleção de parâmetros

percorrer os parâmetros até a "........"
O quadro recoloca-se na espera de novos emissores

P006
r001
r003
r003
….......
P006
….......

Chaves&Companhia não se responsabiliza por qualquer dano provocado por esta instrução, ela segue as instruções fornecidas pelo fabricante a que se destina a marca descrita.

