
SAPIENS / Pandis-R  TÁVIRÁNYITÓ 
A Sapiens távirányító egy sokoldalú termék, amely kompatibilis, 600 fix kódos és  50 ugrókódos távirányító kódját 
képes megtanulni. Csatornánként (gombonként) más-más típust és frekvenciát képes megtanulni 286Mhz és 868Mhz 
között. (Átvitel OOK és FSK)

TANULÁSI FOLYAMAT

A típusú modellek - az összes A típusú fix és ugrókodós adó tanulására képes

APRIMATIC 
TR2/4, TX2/4M, TM4

FADINI 
Juby small, Juby433  

BENINCA 
TO-GO 2/4WV, T2/4WV, CUPIDO 2/4,      

NICE 
SMILO

MHOUSE TX3, TX4, MT4, GTX4

SEAV BE-HAPPY/ be good-RS3, RS2, RS1, RH1, 

RH2, RH3

K...G-
G....N G...E-

DOORHAN 
1)Nyomja meg az 1 és 3 gombokat kb. 3 másodpercig. Míg a zöld LED lassú villogása gyors villogássá nem vált át, ekkor engedje el a gombokat

2) Nyomja meg és engedje el azt a gombot, amire tárolni szeretné az eredeti távirányító másolni kívánt gombját. A gyors zöld villogást ekkor
a LED folyamatosan narancssárgán világít.

3) A kiválasztott gomb megnyomása után kb. 10 cm-re egymástól adjon az eredeti távirányítóval jelet, ekkor a "Sapiens" távirányító
megváltoztatja a színét a narancssárgáról zöldre és lassan villog 3-szor fix kódok esetében, Ugrókódos távirányító esetében 6-szor gyorsan
villog, ha az ugrókódos adó kompatibilis vagy 6-szor lassan ha nem kompatibilis az ugrókód. Másik csatorna tárolásához, ismételje meg a
2-es lépést 3 másodpercen belül. Más esetekben ismét az 1. lépéstől

B tipusú modellek- átvitel FSK

SOMMER/APERTO 
(434,42/868,84 Mhz FM)  

1)) Nyomja meg a gombok 1 és 2 kb. 3 másodpercig. Míg a zöld LED lassú villogása gyors villogássá nem vált át, ekkor engedje el a gombokat. 
Ismételje meg az "A Modellek" 2. és 3. lépését. Majd nyissa ki a vevőt és tanítsa rá a távirányítót.

C Modellek – BFT MITTO 2/4, TRC2/4,  RCB2/4, KLEIO TX2/4, RB 

Az első 2 lépés ugyanaz mint az A modellek-é
3) A BFT távirányítóknál a forráskódot rejtett gomb segítségével lehet előhívni (vagy rejtett gombok megnyomásával, az új modelleknél 1. és 2.

egyidejűleg történő megnyomása),majd a másolni kívánt gombbal jelet adunk(SAPIENS távirányítónak),  amíg a LED a  megváltoztatja a 
színét narancssárga, zöldre, majd pirosra. Másik csatorna tárolásához, ismételje meg a 2-es lépést 3 másodpercen belül. Más esetekben 
ismét az 1. lépéstől .Ellenőrizze a tárolás a vevő utasításai alapján a modellek típusú NB A forráskód (rejtett gomb) A Pandis-R kerül 
továbbításra az alábbiak szerint: Nyomja le a 3. és 4.  gombokat egyszerre (folyamatos piros LED) majd 3 másodpercen belül. Nyomja 
meg azt a gombot, amelyiken a kívánt forráskód található.

CARDIN
S449 Qz, S437TX



D Modellek -  FAAC 433/868Mhz DL2/4 868 SLH-XT2/4SLH-TML2/4SLH       GENIUS Amigo JA332/334 Kilo TX2/TX4

Az első 2 lépés ugyanaz mint az A modellek-é 
3) FAAC- Radio Control gombok megnyomása  után (2. és 3. gombot) engedje el őket és után azonnal nyomja meg a gombot,

amit másolni kíván, kb. 10 cm-re egymástól, amíg a LED a  megváltoztatja a színét a narancssárga, zöld és villog 6 gyorsat 
és  6 lassút. Másik csatorna tárolásához, ismételje meg a 2-es lépést 3 másodpercen belül. Más esetekben ismét az 1. 
lépéstől.

Kódgenerálás eredeti távirányító hiányában!          
1) Nyomja meg egyszerre a 2. és 3. gombot, kb. 3 másodpercig. Míg a zöld LED lassú villogása gyors villogássá nem vált át, ekkor engedje el a

gombokat 
2) Nyomja meg  N-szer a gombot (lásd a táblázatot), a LED villog 3-szor, majd gyors villogással jelzi a kódgenerálás végét. Majd tanítsuk rá a

vevőegységre. Egyéb kód más csatornákon, ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől 3 másodpercen belül, különben ismételje meg a 1. lépésben

BFT N1 FADINI N7 MHOUSE N13 

NICE Smilo N2 N8 SEAV 433 N14 

APRIMATIC N3 1 SOMMER434 N9 SEAV 868 N15 

BENINCA N4 2 SOMMER434 N10 K...G N16 

RADIO CONTROL N5 1 SOMMER868 N11 G....n G..e N17 
SMES N6 2 SOMMER868 N12 DOORHAN N18 

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Mi, 2GPF Elettronica srl, személyében Fabrizio Peruzzi
kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy a 2GPF ELETTRONICA SAPIENS termék amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az összes 
alapvető követelménynek az európai 1999/5 / EC (K + beszerelt), és a Tanács 1999/915 / EK (a humán expozíciós). Megfelel az
alapvető követelményeknek.
Továbbá a termék megfelel az alábbi szabványoknak ill. muszaki eloírásoknak: • EN 300 220-2 • EN 301 489-1 • EN

301 489-3 • EN 60950-1:2006 
+A11:2009+A1:2010+A12:2011 • EN 50371:2002 

MADE IN ITALY

Műszaki adatok
Táp: 3V CR2032. - Frekvencia 433.92MHz EU területén és 868,30Mhz 

CARDIN
DITEC
PRASTEL

N19
N20
N21

FIGYELEM! AZ UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓKAT A KÓD TANULÁSA UTÁN A VEZÉRLÉSBEN 
ENGEDÉLYEZNI KELL. ENNEK MÓDJA A KÜLÖNFÉLE VEZÉRLÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSÁBAN 
TALÁLHATÓ MEG.




