Programação
FAAC 433/868 SLH

ATENÇÃO:
Efectuando a operação de codificação, se você aperta primeiro o Botão do
telecomando novo, você corre o perigo de desprogramar o ORIGINAL.
ATENÇÃO:
A operação de codificação vai provocar a abertura de seu portão.
Para vigiar os movimentos do portão, e para evitar algum erro de codificação, aconselhamos a realizar
a operação de codificação desde o interior da Garagem, sobre uma superfície Plana (numa mesa).

Codificação a partir de um Telecomando já existente
Colocar um telecomando MESTRE já Programado e o seu novo telecomando cabeça contra cabeça.
1. Apertar simultaneamente o Botão P1 e P2 do telecomando já em serviço e soltar logo que
comece a pestanejar a luz do LED.
2. Logo, e sempre sobre o telecomando já em serviço, apertar e manter premido um dos botões.
3. Apertar o mesmo botão do NOVO TELECOMANDO FAAC e mate-lo premido.
4. Esperar que o LED luminoso do seu novo telecomando FAAC pisque duas vezes (2X) e se
apague.
5. Significa o êxito da Programação.
6. Largar os botões
7. Confirmar se o novo telecomando funciona

CODIFICAÇÃO A PARTIR DO RECEPTOR RÁDIO
ATENÇÃO:
A operação de codificação vai provocar a desprogramação dos telecomandos já em serviço na
instalação.
1. Abra a caixa electrónica do seu motor.
2. Apertar simultaneamente o Botão P1 e P2 do telecomando já em serviço e soltar logo que
comece a pestanejar a luz do lede.
3. sobre a placa electrónica (RP, DECODER, MINIDEC), premir e manter o botão de autoaprendizagem (botão redondo SW1) de modo que o LED da placa pestaneje.
4. Mantendo premido este botão de auto-aprendizagem, apertar e manter um dos botões do
telecomando, até que o LED da placa do receptor fique acendida durante 2 segundos.
5. Largar os botões.
6. Confirmar se o novo telecomando funciona.
7. Encerrar a programação, esperar cerca de um minuto ou desligando a energia.

