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NÁVOD K ZPROVOZNĚNÍ 

1. Při stisknutém tlačítku 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2

    začne rychle blikat jako potvrzení úspěšného zkopírování kódu

Příklad ovlada čů s pevným kódem :

Hörmann 868 MHz, CAME TOP/TAM 433 a 868 MHz, Marantec Digital 433 a 868 MHz, NICE FLO, DEA 237-9 a TD, Telcoma Edge, 
RIB Moon-Sun a mnoho dalších

  zkopírován. Postupujte znovu od bodu 1.

  5. vyberte další volné tlačítko ovladače WHY EVO
- paměť ovladače WHY EVO je kompletně přepisovatelná

- chcete-li zkopírovat další tlačítko, opakujte postup od bodu 1. a v bodu

6. Kopie byla úspěšně vytvořena, ověřte si funkčnost nového ovladače.

Poznámka :

- blikne-li LED pouze 3 x a zhasne, znamená to, že kód nebyl řádně

2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.

    na které chcete uložit kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne

4. Stikněte a držte stisknuté tlačítko na originálním ovladači, které chcete zkopírovat až LED dioda

5. Zatímco LED rychle bliká, stiskněte to tlačítko na ovladači WHY EVO,

Postup kopírování

3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz. Obrázek)
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Technická podpora : 

PEVNÝ KÓD

ovladače WHY EVO s vašim ovladačem si ověřte v tabulce
kompatibility nebo dotazem technickou podporu .

Dovozce pro Českou republiku :

dálkové ovladače s rozdílnou frekvencí, druhem modulace 
i typem kódování. 

Při zprovoznění postupujte podle návodu, kompatibilitu

Dálkový ovladač WHY EVO 5.0 je nový multifrekvenční,
klonovatelný dálkový ovladač pro vrata a brány s vysokou mírou
univerzality, pracuje na frekvencích 300 až 900 MHz s modulací
FM i AM. Umožňuje na jediný ovladač naklonovat až čtyři různé



1. Automatizační zařízení (vrata-brána) musí být v pozici zavřeno, buďte v blízkosti zařízení
2. Stiskněte a držte stisknuté naprogramované tlačítko na dobu asi 10 sec, jakmile začne LED dioda blikat, tlačítko uvolněte.
3. Jakmile LED zhasne, je ovladač funkční, ověřte si jeho funkčnost.
POZOR : některé přijímače mohou mít funkci kopírování na dálku zablokovanou, v tom případě uložte nový ovladač podle návodu výrobce

Poznámka : kód WHY EVO může být emitován podle tohoto postupu :
1. stiskněte zároveň tlačítka 1 a 2 a držte stisknuté 8 sec, jakmile začne LED dioda blikat, tlačítka uvolněte
2. během blikání LED stiskněte tlačítko, na kterém chcete aktivovat kód

PLOVOUCÍ KÓD SPECIÁLNÍ

1. Při stisknutém tlačítku 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete zkopírovat a držte jej stisknuté, až LED dioda ovladače WHY EVO 
    dlouze zasvítí a poté začne dvakrát rychle blikat během dvou sec
5. Nahrajte kód z originálního ovladače stisknutím tzv. skrytého tlačítka na starších typech nebo současným stisknutím tlačítek 1 a 2 na nových typech 
6. Jakmile začne LED dioda WHY EVO rychle blikat, stiskněte tlačítko na které chcete nahrát právě zkopírovaný kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
7. Nyní aktivujte zkopírovaný ovladač na přijímači dle postupu D.O.R. nebo podle návodu výrobce automatizační techniky BFT

Důležité upozorn ění : ověřte si, zda je dálkový ovladač, který má být zkopírován, MASTER : stiskněte libovolné tlačítko, LED dioda musí dvakrát probliknout
                                   než začne svítit trvale !
1. Při stisknutém tlačítku 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete zkopírovat a držte jej stisknuté, až LED dioda ovladače WHY EVO 
    dlouze zasvítí a poté začne dvakrát rychle blikat během dvou sec
5. Připravte dálkový ovladač FAAC/Genius na předání kódu současným stisknutím tlačítek 2 a 3 - LED dioda začne blikat
6. Dokud LED dioda ovladače FAAC/Genius bliká, přiložte jej před ovladač WHY EVO asi na 2 až 3 cm a stikněte to tlačítko, které chcete zkopírovat, dokud
    nezačne LED dioda WHY EVO rychle blikat jako potvrzení úspěšného zkopírování kódu.
7. Jakmile začne LED dioda WHY EVO rychle blikat, stiskněte tlačítko na které chcete nahrát právě zkopírovaný kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
8. Kopie byla úspěšně vytvořena, na první stisknutí nového ovladače dojde k jeho aktivaci v přijímači, na další stisknutí již ovladač funguje

  zkopírován. Postupujte znovu od bodu 1.
- chcete-li zkopírovat další tlačítko, opakujte postup od bodu 1. a v bodu
  5. vyberte další volné tlačítko ovladače WHY EVO
- paměť ovladače WHY EVO je kompletně přepisovatelná

    technologie (ověřte si tuto možnost v seznamu kompatibilních modelů
    na straně 5 až 7) nebo postupujte podle návodu k originálnímu ovladači

Poznámka :

- blikne-li LED pouze 3 x a zhasne, znamená to, že kód nebyl řádně

Postup kopírování

Pro aktivaci dálkového ovládání na p řijíma či pro modely s ozna čením D.O.R., postupujte takto:

PLOVOUCÍ KÓD
Postup kopírování

1. Při stisknutém tlačítku 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi
    2 až 3 cm (viz.obrázek)
4. Stikněte a držte stisknuté tlačítko na originálním ovladači, které 

6. Pokračujte s aktivací nově vytvořené kopie do přijímače podle D.O.R.

    chcete zkopírovat až LED dioda začne rychle blikat jako potvrzení
    úspěšného zkopírování kódu
5. Zatímco LED rychle bliká, stiskněte to tlačítko na ovladači WHY EVO,
    na které chcete uložit kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne



PLOVOUCÍ KÓD SPECIÁLNÍ

1. Při stisknutém tlačítku 1 na WHY EVO stiskněte 4x tlačítko 2
2. Uvolněte obě tlačítka. LED dioda nyní bliká krátce v intervalu 2 sec.
3. Přiložte originální dálkový ovladač před WHY EVO na vzdálenost asi 2 až 3 cm (viz obrázek)
4. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete zkopírovat a držte jej stisknuté, až LED dioda ovladače WHY EVO 
    dlouze zasvítí a poté začne dvakrát rychle blikat během dvou sec
5. Stiskněte a držte stisknuté ještě jednou stejné tlačítko na originálním dálkovém ovladači
6. Jakmile začne LED dioda WHY EVO rychle blikat, stiskněte tlačítko na které chcete nahrát právě zkopírovaný kód, LED se rozsvítí a po chvíli zhasne
7. Nyní aktivujte zkopírovaný ovladač na přijímači dle postupu D.O.R. nebo podle návodu výrobce automatizační techniky V2

Tabulka kompatibilních ovlada čů s plovoucím nebo šifrovaným kódem
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