
 

 

DC1855 távirányító programozása 

 
1. Távirányító üzembe helyezése, gombok elosztása 

Vegyük le a távirányító hátlapját és az elemtartó elfordítása után tegyük bele az 

elemet. 

‹› = FEL gomb 

›‹ = LE gomb 

II = STOP gomb 

PROGRAM= 0 és + gomb együttes megnyomása 
2. Távirányító felhangolása a motorra 

Vegyük el az áramot a motortól majd adjuk vissza. Nyomjuk meg a program gombot (0 és 

+) 2-szer majd FEL gombot. Ha nem jó a forgásirány, akkor program gombot2-szer majd a 

LE irányt válasszuk. 

3. Távirányító másolása 

Minden esetben egyesével másoljuk a csatornákat. 0-as csatornát nem másolunk és nem 

is programozzunk. A másolás a régi távirányító PROGRAM gombjának 2-szeri, a 

másolandó távirányító 1-szeri PROGRAM gomb megnyomásával történik. Másolásnál 

nem kell áramszünet. 

4. Távirányító törlése 

Ezt csak végső esetben használjuk, mert az összes korábban rátanított távirányítót 

inaktiváljuk. Utána mindent újra kell tanítani. 

Törlés: Program(0 és +) STOP, Program(0 és +) kombináció 

 



 

 

5. Napi idő beállítása 

Helyezzük a távirányítót manuális üzemmódba, a 0 gomb hosszas lenyomásával. Ha ez 

megtörtént a – gomb hosszas lenyomásával elkezd villogni az óra. Ezt a FEL és LE 

gombokkal állítsuk megfelelő értékre. Aztán – gomb rövid megnyomásával a perceket 

állítsuk be a FEL és LE gomb segítségével. Utána – gomb rövid megnyomásával állítsuk be 

a napot. Ha minden beállítottunk + gomb hosszú megnyomásával mentsük el a 

beállításokat. 

6. Időprogram beállítása 

Állítsuk át a távirányítót AUTO üzemmódba, amit a 0 gomb hosszan tartó lenyomásával 

tehetünk. Majd – gombot nyomjuk meg hosszan és a kijelzőn megjelenik a felhúzási idő 

beállítása. A – gomb további rövid megnyomásával villogni kezd az órák száma. Állítsuk 

be a megfelelő órát. További – gomb megnyomásával állítsuk be a perceket. A beállítás a 

FEL és a LE gombok segítségével történik. Utána 0 gomb megnyomásával a lehúzási időt 

tudjuk ugyanígy beállítani.  Ez naponként csináljuk meg. Napok közti váltás a + gomb 

megnyomásával történik. Ha a teljes időt beállítottuk a hétre az egészet mentsük el a + 

gomb hosszanti megnyomásával. 

 

7. Helyes működés 

A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani! 

 

8. Elemcsere 

A készülék a CR2430 típusú elemmel működik. 

 

 

 

 

 

 

 

  


