
Uživatelská příručka 

Samokopírovací dálkový ovladač Smart Media-Tech MT5108 

I. Pokyny pro kopírování kódu: pevný kód  

1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 duplikátoru, poté 4krát stiskněte tlačítko 2.  

2. Uvolněte obě tlačítka Nyní ČERVENÁ LED dioda krátce blikne každé 2 sekundy.  

3. Umístěte originální dálkový ovladač vedle duplikátoru přibližně ve vzdálenosti 5 cm.  

4. Stiskněte tlačítko originálního dálkového ovladače a počkejte, až začne ČERVENÁ dioda duplikátoru 

blikat (rychlejší záblesk) a jeho barva se změní na MODROU, potvrdí, že byl kód správně načten. 

Proces duplikace může trvat několik sekund.  

5. Když MODRÁ LED bliká, vyberte tlačítko, pod které má být zachycený kód uložen, podržte zvolené 

tlačítko, dokud LED nezhasne.  

6. Opakujte duplikaci z kroku 1 pro zbývající tlačítka.  

II. Pokyny pro kopírování kódu: postupný kód 

1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 na duplikátoru, poté 4krát stiskněte tlačítko 2.  

2. Uvolněte obě tlačítka. ČERVENÁ LED nyní každé 2 sekundy krátce zabliká.  

3. Umístěte originální dálkový ovladač vedle duplikátoru přibližně ve vzdálenosti 5 cm.  

4. Stiskněte tlačítko originálního dálkového ovladače a počkejte, až se ČERVENÁ dioda duplikátoru 

změní na bliknutí (rychlejší záblesk) a jeho barva se změní na MODROU, potvrdí, že kód byl správně 

načten. Proces duplikace může trvat několik sekund.  

5. Když MODRÁ LED bliká, stiskněte a podržte tlačítko na ovladači, do kterého chcete naprogramovat 

kód, který jste se právě naučili, dokud LED nezhasne.  

6. Opakujte duplikaci z kroku 1 pro ostatní tlačítka.  

7. Aktivujte příslušný postup pro naprogramovaný model a přidejte k přijímači nový dálkový ovladač 

(seznam kompatibility je uveden na konci příručky).  

III. Instrukce pro duplikaci kódu: složitý kód  

3.1: Dálkové ovladače systému BFT  

1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 duplikátoru, poté 4krát stiskněte tlačítko 2.  

2. Uvolněte obě tlačítka. ČERVENÁ LED nyní každé 2 sekundy krátce zabliká.  

3. Umístěte originální dálkový ovladač vedle duplikátoru přibližně ve vzdálenosti 5 cm.  

4. Stisknutím tlačítka naprogramujte původní dálkový ovladač, dokud ČERVENÁ LED dioda trvale 

nesvítí, poté tlačítko uvolněte.  

5. ČERVENÁ LED dioda na duplikátoru vydá krátké bliknutí každé 2 sekundy. To znamená, že k 

vytvoření kopie musíte vydat SEED CODE.  

6. Chcete -li odeslat SEED CODE původního dálkového ovladače BFT, stiskněte tlačítka 1 a 2, dokud se 

nerozsvítí kontrolka LED originálního dálkového ovladače.  

7. Červená dioda dálkového ovladače změní režim - začne rychleji MODRĚ blikat. Tento krok může 

trvat několik sekund.  

8. V tomto okamžiku stiskněte a podržte tlačítko, dokud modrá LED nezhasne. Opakujte duplikaci z 

kroku 1 pro ostatní tlačítka.  

9. Nyní aktivujte proceduru RCC a přidejte do přijímače nový dálkový ovladač.  

3.2: Dálkové ovladače systému V2 433 - 868  

1. Stiskněte r podržte tlačítko 1 duplikátoru, poté 4krát stiskněte tlačítko 2.  

2. Uvolněte obě tlačítka. ČERVENÁ LED nyní každé 2 sekundy krátce zabliká.  



3. Umístěte originální dálkový ovladač vedle duplikátoru přibližně ve vzdálenosti 5 cm.  

4. Stisknutím tlačítka naprogramujte původní dálkový ovladač, dokud ČERVENÁ LED dioda trvale 

nesvítí, poté tlačítko uvolněte.  

5. ČERVENÁ LED dioda na duplikátoru vydá krátké bliknutí každé 2 sekundy. To znamená, že k 

vytvoření kopie musíte vydat SEED CODE.  

6. Chcete -li odeslat SEED kód původního dálkového ovladače V2, stiskněte současně tlačítka 1 a 2.  

7. Červená LED na dálkovém ovladači změní režim - bude blikat MODRĚ rychleji. Tento krok může 

trvat několik sekund.  

8. V tomto okamžiku stiskněte a podržte tlačítko, dokud modrá LED nezhasne. Opakujte duplikaci z 

kroku 1 pro ostatní tlačítka.  

9. Nyní aktivujte proceduru RCC a přidejte do přijímače nový dálkový ovladač.  

3.3: Systémové ovladače FAAC 433 - 868  

Poznámka: zkontrolujte, zda je programování dálkového ovladače v režimu MASTER. Stisknutím 

libovolného tlačítka musí LED vydávat dvojitý záblesk, nesmí svítit trvale! 

1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 na duplikátoru, poté 4krát stiskněte tlačítko 2.  

2. Uvolněte obě tlačítka Nyní ČERVENÁ LED dioda krátce blikne každé 2 sekundy.  

3. Umístěte originální dálkový ovladač vedle duplikátoru přibližně ve vzdálenosti 5 cm.  

4. Stisknutím tlačítka naprogramujte původní dálkový ovladač, dokud ČERVENÁ LED dioda trvale 

nesvítí, poté tlačítko uvolněte.  

5. ČERVENÁ LED dioda na duplikátoru vydá krátké bliknutí každé 2 sekundy. To znamená, že k 

vytvoření kopie musíte vydat SEED CODE.  

6. Připravte dálkové ovládání FAAC / GENIUS na SEED CODE. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2.  

7. Když LED na dálkovém ovládání FAAC / GENIUS bliká, umístěte jej před duplikátor ve vzdálenosti 5 

cm a stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat, dokud se nezmění červená LED na duplikátoru 

režim - bliká rychleji a změňte barvu na MODROU. Tento krok může trvat několik sekund.  

8. V tomto okamžiku stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezhasne modrá kontrolka LED duplikátoru. 

Opakujte postup duplikace z kroku 1 pro ostatní tlačítka.  

9. Kopírování bylo úspěšné. Nyní zkontrolujte automatizaci správného provozu nového dálkového 

ovladače dvojitým stisknutím zkopírovaného tlačítka.  

IV. Postup kopírování duplikátorů  

1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 na NOVÉM duplikátoru, poté 4krát stiskněte tlačítko 2.  

2. Uvolněte obě tlačítka. ČERVENÁ LED dioda na NOVÉM duplikátoru krátce zabliká každé 2 sekundy. 

3. Umístěte dálkové ovládání SOURCE před NOVÉ dálkové ovládání ve vzdálenosti přibližně 5 cm.  

4. Několikrát stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat na dálkovém ovladači ZDROJ.  

PEVNÝ KÓD NEBO ROLLINGOVĚ JEDNODUCHÝ KÓD  

5a počkejte, až se ČERVENÁ dioda změní (bude blikat rychleji) a její barva se změní na MODROU, což 

potvrzuje, že kód byl správně načten. Tato operace může trvat několik sekund.  

6a Zatímco MODRÁ LED bliká, stiskněte tlačítko NOVÉHO duplikátoru, do kterého chcete 

naprogramovat kód, který jste se právě naučili, a podržte jej, dokud LED nezhasne.  

7a Kopírování bylo úspěšné. Nyní zkontrolujte automatizaci správného provozu NOVÉHO dálkového 

ovladače přímým stisknutím tlačítka, na které byl kód naprogramován.  

ROLLING-COMPLEX KÓD  

5b Červená LED dioda duplikátoru vydá krátké bliknutí každé 2 sekundy. Toto informuje uživatele o 

duplikátu dálkového ovladače, je nutné vygenerovat SEED CODE, aby se vytvořila kopie.  

6b Nyní odešlete SEED CODE duplikátoru SOURCE současným stisknutím tlačítek 1 a 2 po dobu 3 



sekund, dokud se ČERVENÁ LED dioda nerozsvítí. Když LED bliká, (do 10 sekund) stisknutím a 

podržením tlačítka naprogramujete SEED CODE.  

7b Nyní ČERVENÁ LED dioda NOVÉHO duplikátoru změní režim - bude blikat MODRĚ rychleji. Tento 

krok může trvat několik sekund.  

8b V tomto okamžiku stiskněte tlačítko na NOVÉM duplikátoru a podržte jej, dokud MODRÁ LED na 

duplikátoru nezhasne.  

9b Kopírování bylo úspěšné.  

Nyní zkontrolujte automatizaci správného provozu NOVÉHO dálkového ovladače přímým stisknutím 

tlačítka, na které byl kód naprogramován.  

Poznámky:  

• Pokud ČERVENÁ LED dioda zabliká pouze 3krát a zhasne, kopírování kódu se nezdařilo. Opakujte 

operaci od kroku 1.  

• Paměť duplikátoru je zcela uložena.  

• Značku dálkového ovládání z RCS nebo RCC je třeba naprogramovat  

Poznámky:  

• Pokud ČERVENÁ LED dioda zabliká pouze 3krát (ČERVENÁ barva) a je poškozená, kód se nenaučil 

správně. Opakujte operaci od kroku 1.  

• Paměť duplikátoru je plně zapsána.  

• Znak dálkového ovládání pomocí RCS nebo RCC by měl být naprogramován do původního 

přijímače. 


