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“Myo“ je 4-kanálový ovladač na frekvenci 433.920 MHz.
King Gates S.r.l.

Existují dva způsoby generování kódu:
1 – ULOŽENÍ DO PAMĚTI 2–KOPÍROVÁNÍ

Via A. Malignani, 42
33077 Sacile (PN) ITALY
Tel. +39 0434 737082
Fax +39 0434 785351
e-mail: info@king-gates.com
web: www.king-gates.com

ULOŽENÍ OVLADAČE DO PAMĚTI PŘIJÍMAČE („Myo C4“, „Myo R4“)
1. Řiďte se instrukcemi platnými pro přijímač.
KOPÍROVÁNÍ JIŽ NAPROGRAMOVANÉHO OVLADAČE („Myo C4“)
1. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ovladače „Myo“, které chcete
použít (naprogramovat); po asi 5 sekundách začne blikat LED dioda.
2. Při stále stisknutém tlačítku na právě programovaném ovladači
stiskněte to tlačítko již předtím naprogramovaného ovladače, které
chcete zkopírovat (oba ovladače přitom umístěte co nejblíže k sobě).
3. Ověřte si, že LED dioda na ovladači „Myo“ rychle bliká a tím potvrzuje
naprogramování.

2
BATERIE
„CR2032“

! Přijímač a/nebo ovladač, který chcete kopírovat musí být kompatibilní s
typem „Myo“.
Ohledně bližších informací k tomuto tématu kontaktujte svého prodejce.
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