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TX MC LIGHTER 
Négy csatornás másolós adó, USB töltővel 

 

 
 
 

Telepítési és használati útmutató 
 
 
Az adó üzembe helyezése: 
Helyezze egy szivargyújtó aljzatba a távirányítót.  
 
A távirányító másolása: 
 
Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es 
gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm 
távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa 
lenyomva azt a gombot, amit másolni akar. Ha az MC Lighter azonosította, 
akkor a LED- je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, 
majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tanítani. A LED 
kialszik, ezzel a tanítás befejeződött. A távirányító akár négy különböző 
kódrendszerű és frekvenciájú adót is megtanulhat. Amennyiben a másolás 
után az MC LIGHTER gombnyomására nem reagál a vevő/vezérlés, tanítsa fel 
új távirányítóként. 
 
BFT rendszer tanítása: 
Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es 
gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm 
távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa 
lenyomva azt a gombot, amit másolni akar. 
Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. 
Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot az 
eredeti távadón. (Újabb típusoknál az 1-es és 2-es csatornák lenyomásával éri 
el ezt). Engedje el a távirányító gombját, majd válassza ki azt a csatornát, 
amelyikre szeretné majd tanítani. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött. 
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V2 rendszer tanítása: 
Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es 
gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm 
távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa 
lenyomva az a gombot, amit másolni akar. 
Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. 
Engedje el a távirányító gombját, majd ismételje meg a műveletet ugyanazzal 
a gombbal, nyomja le és tartsa lenyomva. A LED folyamatos fényre vált, majd 
válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tanítani. A LED kialszik, 
ezzel a tanítás befejeződött. 
 
FAAC rendszer tanítása: 
Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot, és négyszer nyomja meg a 2-es 
gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 
2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és 
tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar. 
Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. 
Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot a 
távirányítón (átlós kombináció) 
Mi közben az eredeti távirányító LED-je villog tegye közel 2-3cm-re majd 
nyomja meg az eredeti távirányító csatorna gombját, ha a LED a másolós 
távirányítón folyamatos fényre váltott, akkor nyomja meg a másolós 
távirányító gombját. Hasonlókép kell tanítani egymásra a FAAC adókat is. 
 

Figyelem! 
Ha nem használja az adót, az akkumulátor kímélése érdekében húzza 

ki a távirányítót a szivargyújtóból. 


