
                                                                                   Návod k obsluze
D303G - Univerzální kopírující dálkový ovládač WH, 280-868MHz, bílá

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis:
- Jeden kopírující ovladač pro všechny
- Multifrekvenční a automatické skenování
- Snadné kopírování

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:
1. Pevné kódy
1. Stiskněte a podržte třetí tlačítko a mezitím třikrát rychle stiskněte druhé tlačítko.
2. Uvolněte obě tlačítka. Červená dioda nyní krátce bliká každé 2 sekundy.
3. Umístěte původní dálkový ovladač vedle duplikátoru na vzdálenost přibližně 5 cm.
4. Držte stisknuté tlačítko původního dálkového ovladače a počkejte, až začne blikat rychleji 
červená dioda na duplikátoru a změna barvy na modrou potvrzuje správné naučení kódu. 
Tento krok může trvat několik sekund a během toho bude barevná dioda červená.
5. Zatímco modrá dioda bliká, stiskněte tlačítko duplikátoru, do kterého chcete naprogramovat
právě naučený kód, a držte stisknuté, dokud led nezhasne.
Tento krok může trvat několik sekund.
6. Kopírování proběhlo úspěšně. Opakujte duplikaci od kroku 1 pro ostatní tlačítka.

2. Postupný kód (jednoduchý) 
1. Stiskněte a podržte třetí tlačítko a mezitím třikrát rychle stiskněte druhé tlačítko.
2. Uvolněte obě tlačítka. Červená dioda nyní krátce bliká každé 2 sekundy.
3. Umístěte původní dálkový ovladač vedle duplikátoru na vzdálenost přibližně 5 cm.
4. Držte stisknuté tlačítko původního dálkového ovladače a počkejte, až začne blikat rychleji 
červená dioda na duplikátoru a změna barvy na modrou potvrzuje správné naučení kódu. 
Tento krok může trvat několik sekund a během toho bude barevná dioda červená.
5. Zatímco modrá dioda bliká, stiskněte tlačítko duplikátoru, do kterého chcete naprogramovat
právě naučený kód, a držte stisknuté, dokud led nezhasne.
Tento krok může trvat několik sekund.
6. Opakujte duplikaci od kroku 1 pro ostatní tlačítka.
7. Aktivujte nyní správný postup pro naprogramovaný model a vložte nové dálkové ovládání do
přijímače (viz seznam kompatibility uvedený v této příručce).
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3. Postupný kód (složitý) 
3.1.:BFT
1. Stiskněte a podržte třetí tlačítko a mezitím třikrát rychle stiskněte druhé tlačítko.
2. Uvolněte obě tlačítka. Červená dioda nyní krátce bliká každé 2 sekundy.
3. Umístěte původní dálkový ovladač vedle duplikátoru na vzdálenost přibližně 5 cm.
4. Držte stisknuté tlačítko, které má být naprogramováno na původním dálkovém ovladači, 
dokud červená dioda nezůstane rozsvícená; nyní uvolněte tlačítko.
5. Červená dioda duplikátoru vydá každé 2 sekundy krátký záblesk. To znamená, že je nutné k
realizaci kopie vyslat SEED CODE „počáteční kód“.
6. Pro přenos počátečního kódu originálního dálkového ovladače BFT, stiskněte pomocí 
špendlíku tlačítko pro skrytí vzadu nebo podle nových referencí stiskněte tlačítka 1 a 2, dokud 
se nerozsvítí dioda originálního dálkového ovladače.
7. Nyní začne červená dioda duplikátoru blikat rychleji a změní barvu na modrou, aby bylo 
možné znovu potvrdit správné načtení kódu.
8. V tuto chvíli stiskněte tlačítko duplikátoru, pokud chcete uložit kód, a držte stisknuté, dokud 
nezhasne modrá dioda duplikátoru. Opakujte duplikování z kroku 1 na ostatní tlačítka.
9. Nyní aktivujte produkt RCC a vložte nové dálkové ovládání do přijímače.
POZNÁMKA: Výchozí kód dálkového ovladače duplikátoru lze vydat, jak je uvedeno 
níže:
1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 po dobu 8 sekund a uvolněte je, jakmile začne LED dioda 
blikat;
2. Když LED bliká, stiskněte tlačítko s potřebným úvodním kódem.

3.2. V2 433-868
1. Stiskněte a podržte třetí tlačítko a mezitím třikrát rychle stiskněte druhé tlačítko.
2. Uvolněte obě tlačítka. Červená dioda nyní krátce bliká každé 2 sekundy.
3. Umístěte původní dálkový ovladač vedle duplikátoru na vzdálenost přibližně 5 cm.
4. Držte stisknuté tlačítko, které má být naprogramováno na původním dálkovém ovladači, 
dokud červená dioda nezůstane rozsvícená; nyní uvolněte tlačítko.
5. Červená dioda duplikátoru vydá každé 2 sekundy krátký záblesk. To znamená, že je nutné k
realizaci kopie vyslat počáteční kód.
6. Chcete-li přenést počáteční kód původního dálkového ovladače V2, stiskněte současně 
tlačítka 1 a 2.
7. Nyní začne červená dioda duplikátoru blikat rychleji a změní barvu na modrou, aby bylo 
možné znovu potvrdit správné načtení kódu.
8. V tuto chvíli stiskněte tlačítko duplikátoru, pokud chcete uložit kód, a držte stisknuté, dokud 
se modrá dioda duplikátoru nevypne. Opakujte duplikování z kroku 1 na ostatní tlačítka.
9. Nyní aktivujte RCC postup pro vložení nového dálkového ovladače do přijímače.
POZNÁMKA: Výchozí kód dálkového ovladače duplikátoru lze vydat, jak je uvedeno 
níže:
1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 po dobu 8 sekund a uvolněte je, jakmile začne LED dioda 
blikat;
2. Když LED bliká, stiskněte tlačítko s potřebným úvodním kódem.

3.3. FAAC 433-868
Pozor: ověřte, zda je programovací dálkový ovladač MASTER.
Stisknutím libovolného tlačítka musí led dioda spíše vydávat dvojitý záblesk, než aby se 
rozsvítila nastálo.
1. Stiskněte a podržte třetí tlačítko a mezitím třikrát rychle stiskněte druhé tlačítko.
2. Uvolněte obě tlačítka. Červená dioda nyní krátce bliká každé 2 sekundy.
3. Umístěte původní dálkový ovladač vedle duplikátoru na vzdálenost přibližně 5 cm.
4. Držte stisknuté tlačítko, které má být naprogramováno na původním dálkovém ovladači, 
dokud červená dioda nezůstane rozsvícená; nyní uvolněte tlačítko.
5. Červená dioda duplikátoru vydá každé 2 sekundy krátký záblesk. To znamená, že je nutné k
realizaci kopie vyslat počáteční kód.
6. Předem připravte dálkové ovládání FAAC / Genius na vyslání počátečního kódu. Stiskněte 
současně tlačítka 1 a 2 (poznámka: toto jsou tlačítka diagonální čáry)

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



7. Zatímco bliká dioda dálkového ovládání FAAC / Genius, umístěte ji před duplikátor na 
vzdálenost 5 cm a stiskněte programované tlačítko, dokud červená dioda duplikátoru nezačne 
blikat rychleji a změní barvu na modrou, aby bylo možné znovu potvrdit správné načtení kódu.
Tento krok může trvat několik sekund.
8. V tuto chvíli stiskněte tlačítko, pokud chcete uložit kód, a držte stisknuté, dokud se modrá 
dioda duplikátoru nevypne. Opakujte duplikování z kroku 1 na ostatní tlačítka.
9. Kopírování proběhlo úspěšně. Nyní zkontrolujte na automatizaci správnou funkci nového 
dálkového ovládání duplikátoru stisknutím dvojitého zkopírovaného tlačítka.
POZNÁMKA: Výchozí kód dálkového ovladače duplikátoru lze vydat, jak je uvedeno 
níže:
1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 po dobu 8 sekund a uvolněte je, jakmile začne LED dioda 
blikat;
2. Když LED bliká, stiskněte tlačítko s potřebným úvodním kódem.

4. Nahrazení zdrojového duplikátoru novým
1. Stiskněte a podržte třetí tlačítko a mezitím třikrát rychle stiskněte druhé tlačítko.
2. Uvolněte obě tlačítka. Nyní červená dioda „nového duplikátoru“ vydá každé 2 sekundy 
krátký záblesk.
3. Umístěte „zdrojový duplikátor“ před „nový duplikátor“ přibližně 5 cm.
4. Držte stisknuté tlačítko pro naprogramování "zdrojového duplikátoru"

Pevný nebo jednoduchý kód
5a) počkejte na změnu rychlosti blikání (rychlejší) červené diody „nového duplikátoru“ a 
změny barvy na modrou, která potvrzuje správné načtení kódu. Tato operace může trvat 
několik sekund.
6a) dokud bliká modrá dioda, stiskněte tlačítko „nového duplikátoru“, kam chcete 
programovat, pouze se naučte kód a držte stisknuté, dokud se dioda nevypne.
7a) Kopie proběhla úspěšně. Nyní zkontrolujte na automatizaci správnou funkci nového 
dálkového ovladače přímým stisknutím tlačítka, kde byl naprogramován kód. Pokud to nebude 
fungovat, pokračujte vložením nového duplikátoru do přijímače prostřednictvím funkce, pokud 
je k dispozici, nebo pomocí postupů uvedených výrobcem automatizace.

Postupný složitý kód
5b) Červená dioda duplikátoru vydá každé 2 sekundy krátký záblesk. To informuje uživatele, 
že k duplikování dálkového ovládání je nutné vyslat počáteční kód.
6b) Nyní vysílejte počáteční kód „zdrojového duplikátoru“ současným stisknutím tlačítek 1 a 2 
po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí červená dioda. Když dioda bliká (do 10 sekund), 
stiskněte a podržte stisknuté tlačítko, kde chcete naprogramovat počáteční kód.
7b) Nyní červená dioda „nového duplikátoru“ začne blikat rychleji a změní barvu na modrou, 
aby potvrdila správné načtení kódu. Tento krok může trvat několik sekund.
8b) V tuto chvíli stiskněte tlačítko „nový duplikátor“, chcete-li kód uložit, a držte jej stisknutý, 
dokud se modrá dioda duplikátoru nevypne.
9b) Kopie proběhla úspěšně. Nyní zkontrolujte na automatizaci správnou funkci nového 
dálkového ovladače přímým stisknutím tlačítka, kde byl naprogramován kód. Pokud to nebude 
fungovat, pokračujte vložením nového duplikátoru do přijímače pomocí funkce, pokud je k 
dispozici, nebo pomocí postupů uvedených výrobcem automatizace.

Poznámky:
- Pokud červená dioda blikne pouze 3krát červeně a vypne se, kód se nenačetl správně. 
Opakujte operaci z kroku 1
- Paměť duplikátoru je zcela přepisovatelná.
- Značka dálkového ovladače s RCS nebo RCC by měla být naprogramována na původní 
přijímač.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 


