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MANUALE D’USO
1) GENERALITÀ
Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la ditta è
certa che da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso. Leggete attentamente l’opuscolo ”Libretto istruzioni” che lo accompagna
in quanto esso fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza,
l’installazione, l’uso e la manutenzione. Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e delle disposizioni relative alla sicurezza.
É conforme alle seguenti direttive europee: 2004/108/CEE, 1999/5/CEE
e TVKPÄJOL successive. Sistema radioricevente ad autoapprendimento
e rolling-code. Permette di JVUÄN\YHre le uscite in modo impulsivo o
bistabili o temporizzate. Il sistema CLONIX/-MITTO è compatibile con
il protocollo EElink per una rapida installazione e manutenzione e con
il protocollo Er-Ready per trasmettitori copiabili Replay.

ITALIANO

alle batterie che si stanno scaricando. Quando il led della trasmittente
lampeggia, indica che le batterie sono scariche e devono essere
sostituite.
3) DEMOLIZIONE
(;;,5A065,!(]]HSLYZPLZJS\ZP]HTLU[LKPWLYZVUHSLX\HSPÄJH[V
L’eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Nel
caso di demolizione del sistema, non esistono particolari pericoli o rischi
derivanti dai componenti stessi. È opportuno, in caso di recupero dei
materiali, che vengano separati per tipologia (parti elettriche - rame
- alluminio - plastica - ecc.). Per lo smaltimento della batteria riferirsi
alla normativa vigente.

2) MANUTENZIONE
La manutenzione dell’impianto va fatta eseguire regolarmente da
WHY[LKPWLYZVUHSLX\HSPÄJH[V
Le trasmittenti MITTO sono alimentate da 1 batteria al litio da 12V
(tipo 23A).
Una diminuzione della portata della trasmittente può essere dovuta

KASUTUSJUHEND
1) ÜLDISELOOMUSTUS
Täname, et valisite selle toote. Ettevõte on veendunud, et selle
töövõime vastab teie soovidele. Lugege hoolikalt tootega kaasnevat
kasutusjuhendit, sest see sisaldab olulist ohutus- paigaldus- ja
hooldusteavet. See toode vastab tunnustatud tehnilistele standarditele
ja ohutustingimustele. Käesolevaga kinnitame, et see vastab
järgmistele Euroopa direktiividele: 2004/108/EÜ, 1999/5/EÜ (ja
hilisematele muudatustele).
Iseõppiv jooksva koodiga raadiovastuvõtusüsteem.
Seda kasutatakse impulss- või bistabiilse või ajalise väljundi seadistamiseks. CLONIX / MITTO süsteem ühildub EElink protokolliga kiireks
paigalduseks ja hoolduseks ning Er-Ready protokolliga kopeeritavate
Replay saatjate jaoks.

EESTI

Igasugune saatja jõudluse vähenemine võib olla tingitud tühjenevatest
patareidest.
Kui saatja LED-lamp vilgub, siis on patareid tühjad ja tuleb välja
vahetada.
3) KÕRVALDAMINE
;f/,3,7(5<!RY]HSKHTPZ[[VOP]HK[LVZ[HKH]HPKR]HSPÄ[ZLLYP[\K
[SPZLK
Tarvikud tuleb ära visata kooskõlas kehtivate regulatsioonidega.
Süsteemi komponendid ei kujuta äraviskamisel mingit ohtu.
Taaskasutatavad materjalid tuleks eraldi välja sorteerida (elektrilised
komponendid, vask, alumiinium, plastik jne). Patarei äraviskamisel
järgige kehtivaid regulatsioone.

2) HOOLDUS
Süsteemi hooldust peaks teostama regulaarselt vaid
R]HSPÄ[ZLLYP[\K[[HQHK
MITTO saatjad kasutavad üht 12V liitiumpatareid (23A-tüüpi).

MANUEL D’UTILISATION
1) GÉNÉRALITÉS
Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit. Nous sommes sûrs
qu’il vous rendra le service nécessaire à vos besoins. Lire attentivement le «Manuel K»PUZ[Y\J[PVUZ» qui accompagne ce produit puisqu’il
fournit d’importantes indications concernant la sécurité, l’installation,
l’utilisation et l’entretien.
Ce produit est conforme aux normes reconnues de la technique et
aux dispositions concernant la sécurité. Ce produit est conforme aux
normes reconnues de la technique et des dispositions concernant
la sécurité. Il est également conforme aux directives européennes
suivantes: 2004/108/CEE, 1999/5/CEE et TVKPÄJH[PVUZ successives.
Système radiorécepteur à autoapprentissage et rolling-code. Permet
de JVUÄN\rer les sorties de façon impulsive, bistables ou temporisées.
Le système CLONIX / MITTO est compatible avec le protocole EElink
permettant d’accomplir rapidement l’installation et la maintenance et
avec le protocole Er-Ready pour émetteurs copiables Replay.

FRANÇAIS

Une réduction de la portée de l’émetteur peut être due aux batteries
en train de se décharger.
Quand la led de l’émetteur clignote, cela indique que les batteries sont
à plat et qu’il faut les remplacer.
3) DÉMOLITION
ATTENTION: s’adresser uniquement à du personnel X\HSPÄt
L’élimination des matériaux doit être faite en respectant les normes
en vigueur.
En cas de démolition du système, il n’existe aucun danger ou risque
particulier dérivant de ses composants. En cas de récupération des
matériaux, il sera opportun de les trier selon leur genre (parties électriques - cuivre - aluminium - plastique - etc.). Pour l’élimination de la
batterie, se référer aux normes en vigueur.

2) ENTRETIEN
L’entretien de l’installation doit être efMLJ[\t YtN\SPurement de la
WHY[KLWLYZVUULSX\HSPÄt
Les émetteurs MITTO sont alimentés par 1 batterie au lithium de 12V
(type 23A).
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Täname, et valisite selle toote. Ettevõte on veendunud, et
selle töövõime vastab teie soovidele. Lugege hoolikalt
tootega kaasnevaid ohutus- ja kasutusjuhendeid, sest need
sisaldavad olulist ohutus-, paigaldus- ja hooldusteavet. See
toode vastab tunnustatud tehnilistele standarditele ja
ohutustingimustele. Käesolevaga kinnitame, et see vastab
järgmistele Euroopa direktiividele: 2004/108/EÜ, 73/23/EÜ
(ja hilisematele muudatustele).
ÜLDINE OHUTUSTEAVE

HOIATUS! Toote vale paigaldus või kasutus võib
põhjustada inimestele, loomadele või esemetele
vigastusi.

Tootega kaasnevaid ohutus- ja kasutusjuhendeid tuleb
lugeda hoolikalt, sest need sisaldavad olulist ohutus-,
paigaldus- ja hooldusteavet.2004/108/EÜ, 73/23/EÜ (ja
hilisematele muudatustele).
Visake pakkematerjalid (plastik, papp, polüstüreen jne)

ära vastavalt kehtivatele nõuetele. Hoidke nailon- või
polüstüreenkotid laste käeulatusest eemal.

Hoidke juhised koos tehniliste andmetega alles.

Toode
disainiti
ja
toodeti
vaid
käesolevas
dokumentatsioonis ettenähtud otstarbeks. Igasugune
muu kasutus võib toodet kahjustada ja olla ohtlik.

Ettevõte keeldub igasugusest vastutusest seoses
valest kasutusest või dokumentatsioonis kirjeldatust
erinevast kasutusest tulenevate tagajärgedega.

Ärge paigaldage toodet plahvatusohtlikku keskkonda.
Käesoleva toote ehituskomponendid peavad vastama

järgmistele Euroopa direktiividele: see vastab
2004/108/EÜ ja 1999/5/EÜ Euroopa direktiividele ja
nende hilisematele muudatustele. Kõikides EÜ-sse
mitte kuuluvates riikides on soovituslik olla ülalmainitud
standarditele lisaks vastavuses kehtivatele riiklikele
standarditele, et saavutada ohutus.
Ettevõte keeldub igasugusest vastutusest tagajärgede

eest, mis tulenevad hea ehitustava mittejärgimisest
sulguvate
struktuuride
(uksed,
väravad
jne)
konstrueerimisel ning kasutusel tekkida võivast
deformatsioonist.

Paigaldus peab vastama järgmiste Euroopa direktiivide
nõutele: see vastab 2004/108/EÜ ja 1999/5/EÜ
Euroopa
direktiividele
ja
nende
hilisematele
muudatustele.

Enne paigaldustööde alustamist lülitage vooluvõrgust
välja. Samuti eemaldage igasugused puhverakud, kui
neid on.

Ettevõte keeldub igasugusest vastutusest seoses
automaatika ohutuse ja õige kasutusega, kui kasutatud
on mõne muu tootja komponente.
Kasutage hooldus- või parandustöödel ainult

originaalosi.

fYNL TVKPÄ[ZLLYPNL H\[VTHH[PRH RVTWVULU[L R\P [LPS
pole selleks Ettevõtte luba.

Juhendage toote kasutajat juhtsüsteemide ja
avariivabastuse osas.

Hoidke juhtpult või muud juhtseadmed lastest eemal, et
vältida automaatikasüsteemi tahtmatut aktiveerimist.

Kasutaja peab vältima automaatikasüsteemi parandus]P T\PK [PK QH HSH[P WHS\TH R]HSPÄ[ZLLYP[\K [[HQH[L
abi.

Kui miski pole käesolevates juhistes selgesõnaliselt
välja toodud, siis pole see lubatud.
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1) ÜLDISELOOMUSTUS

Clonix vastuvõtja ühendab tänu eksklusiivsele süsteemile
ohutuse
omadused,
kopeerides
muutuvat
koodi
(pöördkoodi) saatja „kloonimisel“.
Saatja kloonimine tähendab saatja loomist, mille saab
automaatselt lisada vastuvõtja mällu salvestatud saatjate
nimekirja, kas lisasaatja või kindla saatja asendajana.
Seetõttu on kaugjuhtimisega võimalik programmeerida
suurt hulka lisasaatjaid või näiteks asendada kadunud
saatjaid ilma muudatuste tegemiseta otse vastuvõtjale.
Asenduskloonimisel luuakse uus saatja, mis võtab eelnevalt
salvestatud saatja koha; sel moel eemaldatakse vana saatja
mälust ja seda ei saa enam kasutada.
Kui kodeerimisturvalisus ei ole määrav faktor, võimaldab
*SVUP_ ]HZ[\][QH RSVVUPTPZ[ RH ÄRZLLYP[\K RVVKPNH TPZ
vaatamata muutuva koodi hülgamisele pakub paljusid
kodeerimiskombinatsioone.
Kloonide kasutamine juhul, kui vastuvõtjaid on rohkem kui
üks (ühiskondlikes hoonetes) ja kui lisatavaid või
asendatavaid individuaalseid või kollektiivseid vastuvõtjaid
tuleb teineteisest eristada, võib see osutuda keeruliseks.
Clonix
vastuvõtja
kloonimissüsteem
ühiskondlikele
hoonetele muudab selle probleemi lahendamise eriti lihtsalt,
sest sellesse saab salvestada kuni 250 individuaalse
vastuvõtja klooni.
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EESTI

2) VASTUVÕTJA TEHNILISED ANDMED
Toide
: vahemik 12 kuni 28V =
vahemik 16 kuni 28V~
Antenni impedants
: 50 oomi (RG58)
Releekontakt
: 1A - 33V~, 1A - 24V=
Maksimaalne salvestatavate saatjate arv:
Vastuvõtja
CLONIX single-channel 128

Saatjaid
128

CLONIX twin-channel 128

128

CLONIX twin-channel 2048

2048

CLONIX EXTERNAL twin-channel 128

128

CLONIX EXTERNAL twin-channel 2048

2048

2.1) MITTO VASTUVÕTJA TEHNILISED ANDMED
Sagedus
: 433,92MHz
Töötemperatuur
: -20 / +55°C
Kodeerimisviis
: Jooksva koodi algoritm
Kombinatsioonide arv
: 4 miljardit
Mõõtmed
: vt joon. 1
Toiteallikas
: 12V leelispatarei 23A
Levikaugus
: 50/100 meetrit
Saatja versioonid
: Kaksikkanal, 4-kanal
3) ANTENNI PAIGALDUS
Kasutage 433MHz-le häälestatud antenni.
Antenni ja vastuvõtja ühendamiseks kasutage RG8 koaksiaalkaablit.
Metallpinnad antenni läheduses võivad raadioedastust häirida.
Ebapiisava leviulatuse korral liigutage antenni paremasse
kohta.
4) PROGRAMMEERIMINE
:HH[QHZHS]LZ[HTPZ[ZHHI[LOHTHU\HHSYLüPPTPZ]Puniversaalse
pihuarvutiga,TPZ]PTHSKHIÉRVSSLR[PP]ZL[L]HZ[\][QH[L¸YLüPPTPZ
installeerida ning tervet andmebaasi EEdbase tarkvaraga hallata.
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5) MANUAALPROGRAMMEERIMINE
Standardpaigaldusel, mis ei vaja erifunktsioone, on võimalik
jätkata saatjate manuaalse salvestamisega, viitega
programmeerimistabelile A ja põhiprogrammeerimisnäitele
joonisel 2.
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Kui soovite, et saatja aktiveeriks väljundi 1, vajutage
nuppu SW1. Kui soovite, et saatja aktiveeriks väljundi
2, vajutage nuppu SW2.
Kui soovite kasutada rohkem funktsioone kui
monostabiilset aktiveerimist, siis vaadake tabelit A –
väljundite aktiveerimine.
Kui LED DL1 hakkab vilkuma, vajutage saatja peidetud
nuppu P1 – LED DL1 jääb põlema. Märkus: Peidetud
nupp P1 on erinev sõltuvalt saatja mudelist.
Vajutage saatja salvestatavat nuppu, LED DL1 vilgub
kiiresti, mis tähendab, et nupp on salvestatud. Jätkub
tavaline vilkumine.
Veel ühe saatja salvestamiseks korrake samme 3) ja 4).
:HS]LZ[\ZYLüPPTP Z\SNLTPZLRZ VVKHRL R\UP 3,+
kustub või vajutage äsja salvestatud juhtpuldi nuppu.

TÄHTIS
MÄRKUS:
KLEEPIGE
ESIMESENA
:(3=,:;(;<+:((;1(3,=³;4,23,,)0:
Manuaalsel programmeerimisel määrab esimene saatja
võtmekoodi vastuvõtjale; see kood on vajalik saatjate
järgnevateks kloonimisteks.

EESTI

8) HOOLDUS
Süsteemi hooldust peaks teostama regulaarselt vaid
R]HSPÄ[ZLLYP[\K [[HQHK MITTO saatjad kasutavad üht
12V liitiumpatareid (23A-tüüpi).
Igasugune saatja jõudluse vähenemine võib olla tingitud
tühjenevatest patareidest. Kui saatja LED-lamp vilgub, siis
on patareid tühjad ja tuleb välja vahetada.
9) KÕRVALDAMINE
TÄHELEPANU: kõrvaldamist tohivad teostada vaid
R]HSPÄ[ZLLYP[\K[[HQHK
Tarvikud
tuleb
ära
visata
vastavalt
kehtivatele
regulatsioonidele.
Süsteemi komponendid ei kujuta äraviskamisel mingit ohtu.
Taaskasutatavad materjalid tuleks eraldi välja sorteerida
(elektrilised komponendid, vask, alumiinium, plastik jne).
Patarei äraviskamisel järgige kehtivaid regulatsioone.
2pLZVSL]HK
Q\OLUKPZ
VSL]HK
RPYQLSK\ZLK
QH
PSS\Z[YH[ZPVVUPK LP VSL ZPK\]HK ,[[L][[LS VU PN\Z PNHS
HQHS RpLZVSL]H[ ]pSQHHUUL[ \\LUKHTH[H [LOH ]HQHSPRRL
T\\KH[\ZP
[VV[L
[LOUPSPZLRZ
[VV[SPR\RZ
QH
RH\IHUK\ZSPR\RZWHYHUKHTPZLRZR\PKQp[[LZZHTHSHQHS
[VV[LWOPVTHK\ZLKT\\[TH[H


:HH[QH[L
ZHS]LZ[HTPUL
RH\NQ\O[PTPZLNH
PZLWWLYLüPPTPZ
(DIP1 SEES)
:LKH YLüPPTP RHZ\[H[HRZL ]HZ[\][QHZZL Q\IH ZHS]LZ[H[\K
saatja võtmete kopeerimiseks selleks vastuvõtjat
kasutamata.
,ZPTLULZHH[QH[\SLIZHS]LZ[HKHTHU\HHSYLüPPTPZ][W[R
a) Vajutage juba salvestatud saatja peidetud nuppu P1
(joon. 4).
b) Vajutage juba salvestatud saatja nuppu T, mis
omistatakse ka uuele saatjale.
c) Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu P1 uuel saatjal.
d) Vajutage uuele saatjale omistatavat T nuppu.
e) Veel ühe saatja salvestamiseks korrake protseduuri
sammust (c) hiljemalt 10 sekundi jooksul, vastasel juhul
SHOR\I]HZ[\][QHWYVNYHTTLLYPTPZYLüPPTPZ[
f) Veel ühe võtme kopeerimiseks korrake alates sammust
(a), kui olete ära oodanud vastuvõtja lahkumise
WYVNYHTTLLYPTPZYLüPPTPZ[ ]P WpYHZ[ ]HZ\][QH
toitepinge väljalülitamist).
Märkus: kui DIP1 on SEES/VÄLJAS, saab salvestada ka
THU\HHSYLüPPTPZ
/60(;<:! 4HRZPTHHSUL RHP[ZL ]YHZ[L RVVKPKL
ZHS]LZ[HTPZL LLZ[ VU Q\O\S R\P +07 VU =f31(: QH
WYVNYHTTLLYPTPUL
4(5<((39,ù0040:
]P
\UP]LYZHHSZLWPO\HY]\[PNHQVVU
6) SAATJA KLOONIMINE
1VVRZ]HRVVKPRSVVUPTPUL +07=f31(:  -PRZLLYP[\K
RVVKPRSVVUPTPUL+07:,,:
Vaadake universaalse pihuarvuti juhendit ja CLONIX
programmeerimisjuhendit.
7) TÄPSEM PROGRAMMEERIMINE: KOLLEKTIIVSED
VASTUVÕTJAD
Vaadake universaalse pihuarvuti juhendit ja CLONIX
programmeerimisjuhendit.
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SW2 väljundkanali CH2 jaoks
SW1 väljundkanali CH1 jaoks

Kui vajutate nuppu SW1 (kanal 1) või SW2 (kanal 2) esimest korda, läheb vastuvõtja
WYVNYHTTLLYPTPZYLüPPTP 2\P WpYHZ[ ZLKH :> U\WW\ ]HQ\[HKH S SP[\I ]HZ[\][QH ]HZ[H]H M\UR[ZPVVUP
seadistamisse, millele vastav arv vilkumisi viitab (vt tabelit).
Näiteks kui SW2 vajutada pärast 4 järjestikust välgatust, salvestab vastuvõtja teise kanali
taimeriväljundina (4 välgatust/paus/4 välgatust/paus/...).
Pärast soovitud funktsioonile kanali valimist (SW1 või SW2) salvestatakse saatja nupp T (T1-T2-T3 või T4)
vastuvõtja mälus, nagu näidatud programmeerimistabelis.

Standardprogrammeerimine
Vajutage saatja peidetud nuppu (joon. 4), kuni LED-lamp
põlema jääb, seejärel vajutage saatja T-nuppu (1-2-3 või 4),
kuni see uuesti vilkuma hakkab. Oodake, kuni LED-lamp
kustub või lülitage toide välja. Saatja T-nupp on salvestatud.

Pidev vilkumine
Programmeerimine
ja impulssväljund

Ainult automaatne
mällu salvestamine
TRC2/MITTO2
impulssväljundiga

Seotud väljundrelee püsib 1 sekundi äratatuna.
Kui salvestamist 10 sekundi jooksul ei toimu, lahkute
WYVNYHTTLLYPTPZYLüPPTPZ[

2 välgatust, millele järgneb
1
1
1-sekundiline paus.
Saatja nupp T1 salvestatakse automaatselt väljundile CH1 ja
nupp T2 väljundile CH2. Ärge salvestage selle funktsioonile
TRC1 (nupp T2 pole saadaval).

Vajutage saatja peidetud nuppu (joon. 4), kuni LED-lamp
põlema jääb, seejärel vajutage saatja T1-nuppu (teisi nuppe
ignoreeritakse), kuni see uuesti vilkuma hakkab. Oodake,
kuni LED-lamp kustub (10 sekundit) või vajutage väljumiseks
mõnd nuppu. T1 ja T2 on nüüd automaatselt salvestatud
väljunditele CH1 ja CH2.

Täpsem programmeerimine
3 välgatust, millele järgneb
1 sekund pausi.
Samm-sammult
väljund

4 välgatust, millele järgneb
1-sekundiline paus.
Taimeri väljund

1

1 1

1

1

Iga kord, kui saatja nuppu vajutatakse, püsib väljundrelee 90 sekundit
äratatuna. Kui nuppu selle aja jooksul uuesti vajutada, siis algab
loendamine algusest.

5 välgatust, millele järgneb
1-sekundiline paus.

Vajutage saatja peidetud nuppu P1 (joon. 4), kuni LED-lamp
põlema jääb, seejärel vajutage saatja T-nuppu (1-2-3 või 4),
kuni see uuesti vilkuma hakkab. Oodake, kuni LED-lamp
kustub (15 sekundit) või lülitage toide välja. Saatja T-nupp
VUU K[HPTLYPYLüPPTPZHS]LZ[H[\K

1

Koodi
eemaldamine

Funktsioon puudub

6 välgatust, millele järgneb
1-sekundiline paus.
Vastuvõtja mälu
tühjendamine

Vajutage saatja peidetud nuppu P1 (joon. 4), kuni LED-lamp
põlema jääb, seejärel vajutage saatja T-nuppu (1-2-3 või 4),
kuni see uuesti vilkuma hakkab. Oodake, kuni LED-tuli
kustub (15 sekundit) või lülitage toide välja. Saatja T-nupp
VUU KZHTTZHTT\S[YLüPPTPZHS]LZ[H[\K

1

Kombineeritud väljundrelee olek muutub pärast iga
nupuvajutust.

1

HOIATUS! See funktsioon kustutab kõik kanalitele 1 ja 2 salvestatud
juhtpuldid vastuvõtja mälust.

Kui LED-lamp vilgub, hoidke vastuvõtja nuppe SW1 ja
SW2 koos vajutatuna kauem kui 10 sekundit. LED-lamp
vilgub kiiresti.
Kui LED-lamp kustub, on kõik saatjad kustutatud ja lahkute
WYVNYHTTLLYPTPZYLüPPTPZ[

LEGEND
LED DL1 VILKUMISSIGNAALIDE ARV
FUNKTSIOON
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FUNKTSIOONI KIRJELDUS

PROGRAMMEERIMISPROTSEDUUR

D811324_06

TABEL A

T1

T2

T4

T3

16

T2

16

64

T1

64
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41

41

Joon. 2
I

EE

PROGRAMMAZIONE BASE CLONIX 2
Uscita impulsiva 1 e 2 (per comandare ad esempio lo start di
una centrale di comando e l'apertura pedonale della stessa)

F

PROGRAMMATION DE BASE CLONIX 2
Sortie impulsive 1 et 2 (pour commander par exemple le start
d'une unité de commande et l'ouverture piétonne de l'unité)

E

PROGRAMACIÓN BASE CLONIX 2
Salida impulsiva 1 y 2 (para activar, por ejemplo, el start de una
central de mando y la apertura peatonal de la misma)

CLONIX 2 PÕHIPROGRAMMEERIMINE
Impulssväljund 1 ja 2 (nt juhtseadme ja selle jalgvärava
aktiveerimiseks)

D

BASIS-PROGRAMMIERUNG CLONIX 2
Impuls-Ausgang 1 und 2 (um zum Beispiel den Start einer
Steuerzentrale und deren Fußgängeröffnung zu befehligen)

P

PROGRAMAÇÃO BASE CLONIX 2
Saída impulsiva 1 e 2 (para comandar por exemplo o start de uma
central de comando e a função abertura do postigo da mesma)

1

2

Premere una volta il tasto SW1.
Vajutage üks kord SW1-nupule.
Appuyer une fois sur la touche SW1.
Einmal die Taste SW1 drücken.
Presione una vez la tecla SW1.
Pressionar uma vez a tecla SW1.

3

Il led comincia a lampeggiare.
LED-lamp hakkab vilkuma.
La led commence à clignoter.
Die Led beginnt zu blinken.
El led empieza a parpadear.
O led começa a piscar.

Premere il tasto nascosto fino a che il led del ricevitore resta acceso.
Vajutage peidetud nuppu, kuni vastuvõtja LED-lamp põlema jääb.
Appuyer sur la touche cachée jusqu'à ce que la led du récepteur reste allumée.
Die versteckte taste drücken, bis die Led des Empfängers eingeschaltet bleibt.
Presione la tecla oculta hasta que el led del receptor se encienda.
Pressionar a tecla escondida até que o Led do receptor fica aceso.

6

4

5

Premere il tasto T1, il led lampeggerà velocemente indicando l’avvenuta
memorizzazione. In seguito riprenderà il lampeggio normale.
Vajutage nuppu T1, LED-lambi kiire vilkumine tähendab, et see on salvestatud.
Jätkub normaalne vilkumine.
Appuyer sur la touche T1, la Del se met à clignoter rapidement pour signaler que
la mémorisation est accomplie. Elle reprend ensuite son clignotement normal.
Die Taste T1 drücken, die LED blinkt schnell auf und zeigt die erfolgte Abspeicherung
an. Anschließend blinkt sie normal weiter.
Presione la tecla T1, el led DL1 parpadeará rápidamente indicando que la
memorización ha sido realizada. Luego volverá a parpadear normalmente.
Pressionar a tecla T1,o led DL1 irá piscar rapidamente indicando que a memorização
foi bem sucedida. Sucessivamente recomeçará o piscar normal.

Premere una volta il tasto SW2.
Vajutage üks kord SW2-nupule.
Appuyer une fois sur la touche SW2.
Die Taste SW2 einmal drücken.
Presione una vez la tecla SW2.
Pressionar uma vez a tecla SW2.

8

7

Il led comincia a lampeggiare.
LED-lamp hakkab vilkuma.
La led commence à clignoter.
Die Led beginnt zu blinken.
El led empieza a parpadear.
O led começa a piscar.

Attendere che il led si spenga.
Oodake, kuni LED-lamp kustub.
Attendre que la led s'éteint.
Warten, bis die Led erlischt.
Espere a que el led se apague.
Aguardar que o led se apague.

Premere il tasto nascosto fino a che il led del ricevitore resta acceso.
Vajutage peidetud nuppu, kuni vastuvõtja LED-lamp põlema jääb.
Appuyer sur la touche cachée jusqu'à ce que la led du récepteur reste allumée.
Die Versteckte Taste drücken, bis die Led des Empfängers eingeschaltet bleibt.
Presione la tecla oculta hasta que el led del receptor se encienda.
Pressionar a tecla escondida até que o Led do receptor fica aceso.

9

Premere il tasto T2, il led lampeggerà velocemente indicando l’avvenuta
memorizzazione. In seguito riprenderà il lampeggio normale.
Vajutage nuppu T2, LED-lambi kiire vilkumine tähendab, et see on salvestatud.
Jätkub normaalne vilkumine.
Appuyer sur la touche T2, la Del se met à clignoter rapidement pour signaler que
la mémorisation est accomplie. Elle reprend ensuite son clignotement normal.
Die Taste T2 drücken, die LED blinkt schnell auf und zeigt die erfolgte Abspeicherung
an. Anschließend blinkt sie normal weiter.
Presione la tecla T2,el led DL1 parpadeará rápidamente indicando que la
memorización ha sido realizada. Luego volverá a parpadear normalmente.
Pressionar a tecla T2 até o led DL1 irá piscar rapidamente indicando que a
memorização foi bem sucedida. Sucessivamente recomeçará o piscar normal.

10

Attendere che il led si spenga.
Oodake, kuni LED-lamp kustub.
Attendre que la led s'éteint.
Warten, bis die Led erlischt.
Espere a que el led se apague.
Aguardar que o led se apague.
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