
 

  

DTM-LOGO 
EVOLUTIVOS (868,35 MHz.) 

 
INSTRUÇÕES DE PROGRAMAÇÃO: 
Na máquina Rolling Plus + DTM-READER: 
1. Seleccionar no menu COMPATIBLES, premir a tecla OK. 

2. Com as setas    e     seleccionamos o tipo de telecomando que desejamos duplicar, por exemplo: 

DTM-GO RP, ou DTM-GO CYA, DTM-GO DML, DTM-LOGO segundo seja o caso, de seguida prima a 
tecla OK. 

3. Irá aparecer no menu do display da Rolling Plus: INT. TRANSMISSION introduzir os dados lidos no 

aparelho DTM-READER, pressione OK. 

4. De seguida aparece CONECTE MANDO , premir a tecla OK. 
5. Deve conectar o telecomando (SEM A PILHA), conectar o ficha de 5 pinos na lateral do DTM-GO. 

6. De seguida aparece no display do menu: PROGRAMANDO, VERIFICANDO, OK. 

7. Depois de finalizar estes passos anteriores, desligue o telecomando, coloque a pilha . Já está 

programado. 
Nota técnica: é possível identificar o sistema através do menu de IDENTIFICADOR DE MANDO na máquina        

RF PLUS + aparelho DTM-READER, segundo o processo (ver menu identificador de mando) 

 
Agora é necessário de dar Ordem ou Alta no receptor da seguinte forma: 

VIA  RÁDIO ( se dispõe de um emissor a funcionar na instalação) 
Colocar ambos emissores sobre uma superfície plana (não metálica), de forma 

que estejam em contacto pelo LED (indicador luminoso), e proceda da 
seguinte maneira: 

1. Pressione o botão 1 do emissor A (Original) e mantenha premido até 

ao final da operação. 

2. Pressione os botões 1 e 2 ao mesmo tempo do emissor B 
(compatível). Estes acender-se-á 3 vezes indicando que a 

programação foi realizada correctamente. 

3. Os indicadores luminosos dos dois (2) emissores apagar-se-ão 
indicando o final da operação. 

4. Agora junto da instalação (receptor), pressionar o emissor novo 

(compatível já programado) duas (2) vezes para que o receptor  

               o reconheça. Na primeira pulsação emitirá um sinal sonoro e na  
                                                segunda abrir-se-á a porta. 

Nota: O emissor B ficará configurado de modo idêntico ao emissor A. Por exemplo, se utiliza o botão 1 do emissor A, deverá 
utilizar o botão 1 do emissor B. 

 
 VIA MANUAL ( se não tem emissor que funcione na instalação) 

1. Abra a caixa do receptor rádio. 

2. Mantenha premido o botão "PROG" na placa rádio até ouvir um sinal sonoro (apito) 
3. .Com o novo emissor (compatível já programado) premir o primeiro Botão. 

4. O receptor emitirá um breve apito, indicando a recepção e o reconhecimento do novo código 

(emissor). 

5. Deixar passar 30 segundos e o receptor emitirá dois (2) apitos, indicando o encerramento da 
programação. 

6. Confirmar se este processo foi finalizado com sucesso.  

 
 
 
 
 


