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4 csatornás adó 
 

MIX-CODE 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek 

 
 

 
 

 
 

Új Advanced Rolling Code (ARC) típusú adók 
128 bites kódolással és 64 bites (HCS) működési lehetőséggel.  

Cserélhető előlappal. 
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Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ez az adócsalád egy rendkívül biztonságos, 128 
bites ugrókódos kódolási rendszerrel van ellátva, mely kapuk, garázskapuk, és egyéb vezérelni 
kívánt eszközök biztonságos működtetését teszik lehetővé. Az új adó háza stabil, erős 
műanyag burkolat védi az elektronikát a portól és a sérülésektől. Hatótávolsága nyílt terepen 
elérheti a 150m-t is, így messziről képes bármit működtetni. 
 
Az új kódrendszer forradalmi újítás, de hogyan tanítsuk fel a régi rendszerekhez? 
 
A régebbi 64 bites HCS kódolás és az új 128 bites kódolás lényegesen eltér. Egy vevő, vagy 
bármilyen kapuvezérlő nem képes egyszerre megtanulni mindkettő típust, emiatt az először 
feltanított adó fogja eldönteni a rendszer típusát. A vezérlőkön feltüntetett sárga körben lévő 
„ARC” felirat jelzi az új kódolás lehetőségét.  
 
 
 
 
Ha „régi” 64 bites a vevő, vagy a vezérlő, akkor az új adót nem fogja megtanulni 128 bites 
állapotban. 

 
Megoldás: 

 
 
Nyomja le és tartsa lenyomva a két felső gombot, a LED villogásokkal jelzi az üzemmódot. Ha 
20mp-nél tovább tartja lenyomva a visszajelző LED folyamatos fényre vált, engedje el a 
gombokat azonnal! A távirányító a következő funkcióra lép. 
 
3 villogás- mind a négy gomb ARC 128bit 
4 villogás- a két bal oldali ARC 128bit, a két jobb oldali gomb HCS 
2 villogás- mind a négy gomb HCS 64 bites. 
 
Technikai adatok: 
Tápfeszültség .............. 12V A23-as elem 
Működési idő ............... kb. 2 év (napi 10 működtetés esetén) 
Vivőfrekvencia ............ 433,92Mhz 
Védettség ................... IP40 
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