
SZEROKOPASMOWY 4-KANAŁOWY PILOT SAMOKOPIUJĄCY   
          INSTRUKCJA OBSŁUGI

OZNACZENIE RODZAJU KODU PILOTA

SC (Simple Code) – kod stały, po zaprogramowaniu pilot od razu działa.
RCS (Rolling Code Simple) – kod zmienny prosty
RCC (Rolling Code Complex) – kod zmienny złożony z kodem źródłowym
Tabele z zestawieniem oryginalnych pilotów wraz z rodzajem kodowania dołączone są do pilota.

Pilot z kodem stałym SC po skopiowaniu nie wymaga zaprogramowania do odbiornika. Będzie działał od razu
po skopiowaniu z pilota oryginalnego.

Piloty z kodem zmiennym RCS oraz RCC po skopiowaniu wymagają zaprogramowania do odbiornika zgodnie z
instrukcją odbiornika napędu bramowego. Duplikowanie schematu kodu z pilota oryginalnego jest niezbędne aby
sterownik bramy rozpoznał kod pilota.

Kopiowanie pilotów z kodem zmiennym RCS oraz RCC możliwe jest na podstawie oryginalnego pilota wybranej
marki, znajdującej się na zestawieniu w tabeli

Część 1. PROCEDURA KOPIOWANIA PILOTA Z KODEM STAŁYM SC:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1,
naciśnij 4 razy przycisk 2.

2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 
programowania.

3. Zbliż oryginalny, działający pilot na odległość około 5cm od pilota samokopiującego 
4. Naciskaj szybko i wielokrotnie (kilka - kilkanaście razy) przycisk oryginalnego pilota do czasu, aż dioda LED zacznie szybko migać na 

NIEBIESKO. Pilot uczący zapamiętał kod pilota oryginalnego*.
5. Naciśnij wybrany przycisk w pilocie samouczącym (1, 2, 3 lub 4), pod którym skopiowany zostanie przycisk pilota oryginalnego. NIEBIESKA 

dioda LED zaświeci światłem ciągłym przez 2 sek. Procedura programowania została pomyślnie zakończona.

* Jeśli w trybie programowania naciśnięcia przycisku pilota oryginalnego będą zbyt wolne lub kod tego pilota nie mógł zostać wczytany CZERWONA 
dioda LED przestanie migać, a pilot wyjdzie z trybu programowania.

Część 2. PROCEDURA DUPLIKOWANIA KODU ZMIENNEGO ZŁOŻONEGO (RCC) 

2.1. BFT 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1, naciśnij 4 razy przycisk 2.
2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 

programowania.
3. Zbliż oryginalny, działający pilot na odległość około 5cm od pilota samokopiującego
4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk który ma zostać skopiowany do momentu zapalenia się ciągłego CZERWONEJ diody 

LED pilota samokopiującego i zwolnij przycisk.
5. CZERWONA dioda LED w pilocie samokopiującym będzie świecić krótkimi błyskami co 2 sekundy, co oznacza konieczność wyemitowania 

kodu źródłowego, aby dokończyć kopiowanie.
6. Aby przetransmitować kod źródłowy z oryginalnego pilota BFT, należy użyć kodu pin. Naciśnij zatem w pilocie oryginalnym tylny przycisk, lub

dla nowszych modeli, naciśnij 1 i 2 przycisk do momentu zaświecenia się na oryginalnym pilocie kontrolnej diody LED.
7. Dioda LED w pilocie samokopiującym zmieni kolor na NIEBIESKI i będzie szybko błyskać potwierdzając, że kod został prawidłowego 

skopiowany. Może to zająć kilka sekund.
8. Podczas szybkich błysków NIEBIESKIEJ diody LED w pilocie samokopiującym naciśnij przycisk pod którym ma zostać zapisany skopiowany 

kod. Po zatwierdzeniu NIEBIESKA  dioda LED zgaśnie. Powtórz powyższe kroki dla pozostałych przycisków.
9. Pilot samokopiujący zapamiętał schemat kodu pilota oryginalnego i następnie należy zaprogramować go do oryginalnego odbiornika napędu 

bramowego BFT, zgodnie z fabryczną procedurą tej operacji.

2.2. V2 433 – 868

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1, naciśnij 4 razy przycisk 2.
2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 

programowania.
3. Zbliż oryginalny, działający pilot na odległość około 5cm od pilota samokopiującego
4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk który ma zostać skopiowany do momentu zapalenia się ciągłego CZERWONEJ diody 

LED pilota samokopiującego i zwolnij przycisk.
5. CZERWONA dioda LED w pilocie samokopiującym będzie świecić krótkimi błyskami co 2 sekundy, co oznacza konieczność wyemitowania 

kodu źródłowego, aby dokończyć kopiowanie.
6. Aby przetransmitować kod źródłowy z oryginalnego pilota V2 naciśnij w tym samym czasie przycisk 1 i 2. 
7. Dioda LED w pilocie samokopiującym zmieni kolor na NIEBIESKI i będzie szybko błyskać potwierdzając, że kod został prawidłowego 

skopiowany. Może to zająć kilka sekund.
8. Podczas szybkich błysków NIEBIESKIEJ diody LED w pilocie samokopiującym naciśnij przycisk pod którym ma zostać zapisany skopiowany 

kod. Po zatwierdzeniu NIEBIESKA dioda LED zgaśnie. Powtórz powyższe kroki dla pozostałych przycisków.
9. Pilot samokopiujący zapamiętał schemat kodu pilota oryginalnego i następnie należy zaprogramować go do oryginalnego odbiornika napędu 

bramowego V2, zgodnie z fabryczną procedurą tej operacji.

2.3. FAAC 433 - 868

Upewnij się, że posiadasz pilot oryginalny. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje, że dioda LED zasygnalizuje podwójnym błyskiem ,a nie 
zaświeci ciągłym światłem.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1, naciśnij 4 razy przycisk 2.
2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 

programowania.
3. Zbliż oryginalny, działający pilot na odległość około 5cm od pilota samokopiującego



4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk który ma zostać skopiowany do momentu zapalenia się ciągłego CZERWONEJ diody 
LED pilota samokopiującego i zwolnij przycisk.

5. CZERWONA dioda LED w pilocie samokopiującym będzie świecić krótkimi błyskami co 2 sekundy, co oznacza konieczność wyemitowania 
kodu źródłowego, aby dokończyć kopiowanie.

6. Aby przetransmitować kod źródłowy z oryginalnego pilota FAAC / GENIUS naciśnij równocześnie przyciski 1 i 2 (są to przyciski po linii 
ukośnej !).

7. Kiedy dioda LED w oryginalnym pilocie FAAC / GENIUS błyska, umieść go przed pilotem samokopiującym w odległości 5cm oraz naciśnij i 
przytrzymaj przycisk, który ma zostać skopiowany do momentu, aż dioda LED w pilocie samokopiującym zmieni kolor na NIEBIESKI i będzie
szybko błyskać potwierdzając, że kod został prawidłowego skopiowany. Może to zająć kilka sekund.

8. Podczas szybkich błysków NIEBIESKIEJ diody LED w pilocie samokopiującym naciśnij przycisk pod którym ma zostać zapisany skopiowany 
kod. Po zatwierdzeniu NIEBIESKA dioda LED zgaśnie. Powtórz powyższe kroki dla pozostałych przycisków.

9. Po skopiowaniu kodu pilota, sprawdź poprawność jego działania naciskając dwukrotnie skopiowany przycisk.

Część 3. PROCEDURA POWIELANIA DUPLIKATÓW 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1, naciśnij 4 razy przycisk 2.
2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 

programowania.
3. Umieść źródłowy pilot samokopiujący przed nowym pilotem samokopiującym w odległości 5cm. 4. 
4. Na źródłowym pilocie samokopiującym naciskaj wielokrotnie przycisk który ma zostać skopiowany
5. Dalsza część procedury zależna jest od rodzaju kodu jaki pilot źródłowy ma zapisany w pamięci (stały , zmienny prosty, zmienny złożony) i 

należy ją przeprowadzić od p.4 zgodnie z właściwą z powyższych części instrukcji.

UWAGA !

1. Jeśli CZERWONA dioda LED błyśnie tylko 3 razy i wyłącza się to oznacza, że kod nie został skopiowany poprawnie. Powtórz kroki od 
początku.

2. Jeśli w trybie programowania NIEBIESKA dioda LED błyśnie szybko kilka razy i zgaśnie to oznacza, że pilot samokopiujący zakończył 
procedurę i przeszedł w stan oczekiwania. Należy upewnić się, że procedura zakończyła się poprawnie, a nie jest to wynikiem np. zbyt 
długiego czasu bezczynności w trybie programowania.

3. Piloty z kodem zmiennym z oznaczeniem RCS oraz RCC powinny zaprogramowanie do oryginalnego odbiornika napędu bramowego
4. Pilot nie będzie działać w systemach bramowych spółdzielczych gdzie automatyka użytkowana jest przez dużą liczbę użytkowników, a moduł

centrali sterującej przeważnie zablokowany jest przez instalatora. 

OGÓLNE URUCHOMIENIE TRYBU PROGRAMOWANIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1, naciśnij 4 razy przycisk 2.
2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 

programowania.
3. Wyjście z procedury programowania następuje automatycznie po około 20 sek bezczynności lub po krótkim naciśnięciu dowolnego 

przycisku.
4. Kolejne etapy zgodnie z powyższymi częściami

PROCEDURA KASOWANIA PAMIĘCI PILOTA SAMOKOPIUJĄCEGO

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 pilota samokopiującego, W trakcie trzymania wciśniętego przycisku 1, naciśnij 4 razy przycisk 2.
2. Zwolnij oba przyciski, NIEBIESKA dioda LED zgaśnie, a CZERWONA dioda LED będzie błyskać co 2 sekundy. Pilot jest w trybie 

programowania.
3. Przycisk który chcesz wykasować, przytrzymaj do czasu, aż NIEBIESKA dioda LED zgaśnie (ok. 3 sek). Przycisk został wykasowany. Jeśli 

chcesz wykasować wszystkie przyciski, powtórz procedurę dla każdego z nich.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje. że nie można wyrzucać 
niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie 
konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego 
punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas 
zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego 
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiorki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest 
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach. 

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej 

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punkiem sprzedaży lub z 
dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami 
lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 
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