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1. Ανοίγουμε τον διακόπτη POWER.
2. Επιλέγουμε την θέση FREQUENCY από τον διακόπτη (FREQUENCY-RECORD).
3. Βάζουμε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο στην θέση REMOTE TEST AREA και πατάμε δύο

φορές απανωτά το πλήκτρο που θέλουμε να αντιγράψουμε. Εάν ακούσουμε τον βομβητή να
χτυπά σημαίνει οτι ο κωδικός είναι κυλιόμενος και δεν αντιγράφεται.

4. Εάν δεν ακουστεί ο βομβητής, βλέπουμε τη συχνότητα και επιλέγουμε το χειριστήριο που
θα χρησιμοποιήσουμε για την αντιγραφή. Εάν μας δείξει το συχνόμετρο 435, επιλέγουμε
τον τύπο F6SAW (αυτό που είναι με κρύσταλλο). Εάν είναι μικρότερη συχνότητα από 435,
επιλέγουμε το F6141 που είναι με μεταβλητό πυκνωτή.

5. Αφού επιλέξουμε τον τύπο του αντιγράφου που θα χρησιμοποιήσουμε, τοποθετούμε την
φίσα του Programmer στην υποδοχή του.

6. Βάζουμε το πρωτότυπο στη θέση TEST AREA. Από τον διακόπτη πάνω αριστερά
επιλέγουμε τη θέση RECORD. Πρέπει στη μέση της οθόνης να εμφανιστεί μία τελεία. Άν
εμφανιστεί δεξιά η τελεία ανοιγοκλείνουμε τον διακόπτη FREQUENCY-RECORD μέχρι η
τελεία να εμφανιστεί στη μέση.

7. Πατάμε ταυτόχρονα το πλήκτρο του πρωτότυπου και του αντίγραφου που θέλουμε να
αντιγράψουμε. Θα ακουστεί ένα μικρό “beep”. Συνεχίζουμε να πατάμε το πρωτότυπο και
αφήνουμε το αντίγραφο μέχρι να ακούσουμε ένα μακρόσυρτο “beep”. Έχει ολοκληρωθεί ο
προγραμματισμός του συγκεκριμένου πλήκτρου. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία (7) για
να προγραμματίσουμε όσα πλήκτρα θέλουμε.

8. Εάν έχουμε προγραμματίσει RCRF6SAW η συχνότητα είναι 435 MHz (στην πραγματικότητα
η συχνότητα είναι 433,92). Βάζουμε μπαταρία και τελειώσαμε.

9. Εάν έχουμε επιλέξει το RCRF6141 που είναι μεταβλητής συχνότητας, βάζουμε ή βγάζουμε
βραχυκυκλωτήρα στα jumpers δίπλα στον μεταβλητό πυκνωτή για να επιλέξουμε το
εύρος της συχνότητας που επιθυμούμε για να ρυθμίσουμε ακριβώς τη συχνότητα με τον
μεταβλητό πυκνωτή (μπλε πάνω αριστερά).
Με βραχυκυκλωμένα και τα 2 jumper το εύρος ρύθμισης είναι περίπου 250-280 MHz.
Με βραχυκυκλωμένο το αριστερό jumper 270-340 MHz.
Χωρίς κανένα jumper 320-460 MHz.

10. Αφού ρυθμίσουμε τη συχνότητα του αντιγράφου να είναι ίδια με τη συχνότητα του
πρωτότυπου με κλειστό το περίβλημα τελειώσαμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην υπάρχουν σε μικρή απόσταση από τον programmer πηγές ραδιοσυχνότητας 
όπως ασύρματα τηλέφωνα, κινητά, WiFi κλπ.
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