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1. Descrierea produsului: 

Telecomenzile din gama ELITE-i sunt echipate cu emițător radio, pot stoca maxim 15 coduri de emisie și 
lucrează in frecvența de emisie de 433,90 MHz. Sunt proiectate pentru motoarele si receptoarele LED 
Gaviota, gamele ELITE-i si Cross.  
 
2. Conținutul ambalajului: 

 

1 - Telecomanda ELITE-i 15 canale 
2 - Baterie Lithium CR2450 
3 - Accesorii pentru montaj suport 
telecomanda, pe perete 
 
 
 

3. Punerea în funcțiune: 
- se scoate capacul din spate al telecomenzii, printr-o mișcare de culisare in jos, pe directia 

indicată de sageata marcată pe capac. 
- se introduce bateria CR2450 (furnizată in pachet), în locașul bateriei, de pe spatele telecomenzii. 
- ATENȚIE! Respectați polaritatea bateriei, înscrisa pe spatele telecomenzii! 

 

 

Identificați pe spatele telecomenzii, butonul de programare”P2”! 
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4. Utilizare: 

 
Cu ajutorul telecomenzii ELITE-i cu 15 canale, pot fi gestionate maxim 15 dispozitive din aceeași gamă 
(ELITE-i sau Cross). 
Dispozitivele se programează secvențial, pe canale, de la 1 la 15.  
Canalul 0 nu se programeaza! Canalul 0 acționează simultan, toate canalele programate! 
Asocierea telecomenzii cu dispozitivele radio ELITE-i și Cross, se face conform manualului de programare 
al dispozitivului. 

 

5. Selectarea modului de emisie ELITE-i /Cross 

 
Telecomenzile ELITE-i pot comanda atat motoare cu receptor ELITE-i, cât și Cross. Telecomenzile vin din fabrică 

setate implicit pentru dispozitivele ELITE-i. 
Pentru a schimba modurile de emisie, apăsați butonul ”P2” de pe spatele telecomenzii, scoateți bateria, dupa 

două secunde, reintroduceți bateria in telecomandă și eliberați butonul ”P2”. Pe ecranul telecomenzii, funcție 
de stare, clipește: cifra 1  Cross, cifra 2 ELITE-i.  



Utilizare telecomanda Elite I 15 canale   

5 
 

Dupa aceasta secvență, ecranul telecomenzii afiseaza toate caracterele posibil de afișat și apoi revine la 
canalul 1 de programare. 

 
Atenție! Aceasta operație nu este posibliă pentru telecomenzile la care a fost limitat numărul de 
canale afișate. Eliminati limitarea, înainte să faceți operația de selectare a modului de emisie! 
 
6. Limitarea numărului de canale afișate: 
 
În cele mai multe situații, nu vom programa toate cele 15 canale ale telecomenzii. 
Pentru a ușura utilizarea de către beneficiar a telecomenzii, cu ajutorul butonului bidirecțional, se  poate 
limita numarul de canale pe care îl afișează telecomanda. 
 
Apăsați simultan butoanele “stânga” și “dreapta” ale butonului bidirecțional. Ecranul telecomenzii 
afișeaza litera “C”, apoi afisează numarul 15 (nr maxim de canale) . Eliberați butoanele.  
Apăsând butoanele “stânga” sau “dreapta”, puteți selecta numărul de canale pe care le utilizați. 
Dupa ce ați selectat numărul de canale,  apăsați butonul “Stop”.   Dupa ce ați apăsat butonul “Stop”, 
ecranul telecomenzii afiseaza litera “o” și apoi numarul de canale selectat (aceasta confirmă memorarea 
numărului dorit de canale active). 
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