
Na naprogramovanie diaľkového ovládania je potrebné mať funkčné originálne diaľkové ovládanie. Niektoré značky 

je možné kopírovať len z originálneho „MASTER“ diaľkového ovládania (napr. „FAAC“ a „BFT“). 

POZOR!!! 

Existujú 3 rôzne postupy programovania. Vyberte si ten správny podľa typu originálneho ovládania. 

A: Pevný kód/ spoločný plávajúci kód 

- Krok 1: pre spustenie režim učenia stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 a podržte ich ( približne 10s), kým LED 

nezačne pomaly blikať (približne 1x za sekundu) 

- Krok 2: Zistenie pôvodnej frekvencie (približne 30s). Umiestnite oba diaľkové ovládače tak ako je zobrazené 

na obrázku 2. Stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača, ktorý chcete skopírovať, a podržte ho stlačené 

(obr. 3). Počkajte, kým LED na diaľkovom ovládači Superior začne blikať rýchlejšie, a potom uvoľnite kľúč 

pôvodného diaľkového ovládača.  

- Krok 3: Zapamätanie kódu (do 30s). Vyberte a stačte tlačidlo, na ktoré sa má nahrať Vami požadovaný kód. 

LED zostane svietiť približne 2 sekundy, čím potvrdí, že kód bol zapamätaný. Diaľkové Superior bolo úspešne 

naprogramované! 

POZOR: Ak je originál diaľkový ovládač s pohyblivým kódom a diaľkový ovládač na konci postupu nefunguje, 

nastavenie je potrebné dokončiť manuálne tak, že ho zaznamenáte automatického prijímača originálu 

(postupovať s pokynmi výrobcu).  

Ak chcete odstrániť kód nahratý skôr jednoducho na toto tlačidlo nahrajte nový kód. 

B: Špeciálne programovanie pre diaľkové ovládače s rolovacím kódom značky BFT/V2:  

- Krok 1 pre spustenie režim učenia stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 a podržte ich ( približne 10s), kým LED 

nezačne pomaly blikať (približne 1x za sekundu) 

- Krok 2 Zistenie pôvodnej frekvencie (približne 30s). Umiestnite oba diaľkové ovládače tak ako je zobrazené 

na obrázku 6: Stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača BFT/V2, ktorý chcete skopírovať, a podržte ho 

stlačené. Počkajte, kým sa LED na diaľkovom ovládači Superior rozsvieti a zostane svietiť, a potom uvoľnite 

tlačidlo na diaľkovom ovládači BFT/V2 (príklad: tlačidlo 1 na obr.7). Počkajte 10 sekúnd, kým LED na 

diaľkovom ovládači Superior začne rýchlo blikať, to znamená dvakrát každé dve sekundy.  

- Krok 3 Naučenie zdrojového kódu (do 30s). Stlačte tlačidlá 1 a 2 pôvodného diaľkového ovládača BFT/V2 ( 

v prípade staršej verzie BFT stlačte skryté tlačidlo na zadnej strane), kým sa nerozsvieti LED diaľkový ovládač 

Superior začne rýchlo blikať (obr. 8) 

- Krok 4 Zapamätanie kódu (do 30s). Vyberte a stačte tlačidlo, na ktoré sa má nahrať Vami požadovaný kód. 

LED zostane svietiť približne 2 sekundy, čím potvrdí, že kód bol zapamätaný. Diaľkové Superior bolo úspešne 

naprogramované! 

POZOR: Ak je originál diaľkový ovládač s pohyblivým kódom a diaľkový ovládač na konci postupu nefunguje, 

nastavenie je potrebné dokončiť manuálne tak, že ho zaznamenáte automatického prijímača originálu BFT 

(postupovať s pokynmi výrobcu).  

Ak chcete odstrániť kód nahratý skôr jednoducho na toto tlačidlo nahrajte nový kód. 

 

C: Špeciálne programovanie pre diaľkové ovládače s rolovacím kódom FAAC/GENIUS:  

- POZOR: Stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel sa uistite, že originálny diaľkový ovládač FAAC/GENIUS je 

„MASTER“ – LED dióda zabliká dvakrát, pri diaľkovom „SLAVE“ (ktoré nemožno skopírovať) iba raz  

- Krok 1 pre spustenie režim učenia stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 a podržte ich ( približne 10s), kým LED 

nezačne pomaly blikať (približne 1x za sekundu) 

- Krok 2 Zistenie pôvodnej frekvencie (približne 30s). Umiestnite oba diaľkové ovládače tak ako je zobrazené 

na obrázku 11: Stlačte tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača FAAC/GENIUS, ktorý chcete skopírovať, 

a podržte ho stlačené. Počkajte, kým sa LED na diaľkovom ovládači Superior rozsvieti a zostane svietiť, 

a potom uvoľnite tlačidlo na diaľkovom ovládači FAAC/GENIUS (príklad: tlačidlo 1 na obr.12). Počkajte 



približne 5 sekúnd, kým LED na diaľkovom ovládači Superior začne rýchlo blikať, to znamená dvakrát každé 

dve sekundy. 

- Krok 3 Naučenie zdrojového kódu (30 sekúnd) stlačte tlačidlá P1 a P2 pôvodného diaľkového ovládača 

FAAC/GENIUS (ako je znázornené na obr. 13), aby ste aktivovali vysielanie zdrojového kódu, potom stlačte 

tlačidlo pôvodného diaľkového ovládača FAAC/GENIUS, ktorý chcete skopírovať, kým nezačne rýchlo blikať 

LED na diaľkovom ovládači Superior.  

- Krok 4 Zapamätanie kódu (do 30s). Vyberte a stačte tlačidlo, na ktoré sa má nahrať Vami požadovaný kód. 

LED zostane svietiť približne 2 sekundy, čím potvrdí, že kód bol zapamätaný. Diaľkové Superior bolo úspešne 

naprogramované! 

POZOR: Ak je originál diaľkový ovládač s pohyblivým kódom a diaľkový ovládač na konci postupu nefunguje, 

nastavenie je potrebné dokončiť manuálne tak, že ho zaznamenáte automatického prijímača originálu 

FAAC/GENIUS (postupovať s pokynmi výrobcu).  

Ak chcete odstrániť kód nahratý skôr jednoducho na toto tlačidlo nahrajte nový kód. 
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