
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•Frequência de operação 433,92MHz;
•Alimentação com bateria A23 12V;
•Permite a duplicação de 3 códigos de até 3 controles diferentes (Code Learning), ou seja, de 
aprendizado.
•Suporta os padrões disponíveis no mercado de movimentadores (HT, MC, AX, ETC).
•Memória não volátil (não perde os controles cadastrados ao substituir a bateria).
•Microcontrolado.
•Não realiza a cópia de controles a longa distância, é necessário manter encostado o controle 
a ser copiado para evitar práticas de fraude;
•Consumo de bateria somente durante a utilização. Não possui consumo em repouso;
•Indicação: Led indicador;
•Peso aproximado: 21g;
•Dimensões aproximadas (L x A x P): 35 x 51 x 14 mm).

CADASTRO:

Para efetuar o cadastro para duplicação realize o seguinte procedimento:
Pressione e segure pressionada a tecla do controle duplicador que se deseja adicionar o código 
até que o LED pisque algumas vezes e se apague.
Continue mantendo pressionado e então pressione e segure a tecla do controle que se deseja 
copiar.

TRANSMISSOR E DUPLICADOR   
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Aproxime ao máximo os dois controles movimentando em posições diferentes até que o 
duplicador consiga realizar a cópia do controle acionado.
Assim que o duplicador conseguir realizar a cópia irá piscar o LED algumas vezes informando 
sucesso.
Neste momento a duplicação foi realizada então libere a tecla dos dois controles.
Para realizar a substituição de um cadastro basta repetir o procedimento acima.
A substituição da bateria não apaga os controles cadastrados.

RESET GERAL:

É possível apagar por completo  todos os controles cadastrados. Para isso é disponibilizado 
somente o procedimento que realiza esta função, afim de evitar confusão, apagando 
acidentalmente um  cadastro. 
Para efetuar o Reset completo de todos os controles cadastrados realize o seguinte 
procedimento:
Pressione e segure pressionadas as teclas 1 e 2 do controle duplicador até que o LED pisque 
algumas vezes e se apague.
Neste momento o reset foi realizado então libere as teclas do controle.

Modelos de codificadores suportados:

24 Bits HT6P20B, HT6P20D
18 Bits MC145026P, HT6026
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