
MMG197 433.92 MHz-es Univerzális tanuló távirányító használati útmutató 

A tanítás megkezdése előtt minden esetben törölje a távirányító memóriáját az alábbiak szerint! 

Memória törlése a legtöbb típusnál (197 és F, G stb.): Tartsa lenyomva az A és B gombokat egyszerre amíg a LED 

gyorsan elkezd villogni (Kb. 2 másodperc), majd engedje el. Amelyik távirányítón nincs betű jelölés, azon a felső gomb 

az A és az alatta lévő a B gomb. 

Memória törlése MMG197A és C típusnál: Nyomja egymás után az A és B gombot, majd tartsa lenyomva az A és B 

gombokat egyszerre amíg a LED lassan elkezd villogni (Kb. 10 másodperc), majd engedje el. Amelyik távirányítón nincs 

betű jelölés, azon a felső gomb az A és az alatta lévő a B gomb. 

Egyes szállítmányok memória törlése eltérhet a fentiektől. Amennyiben nem működik a fent említett metódus, akkor 

a törlést úgy kell elvégezni, hogy folyamatosan nyomva tartja az A és B gombot, három rövid villanást követően engedje 

el a B gombot, az A gombot továbbra is tartsa nyomva és nyomja háromszor röviden a B gombot. Folyamatos villogás 

fogja jelezni, hogy a művelet sikeres volt. 

Sikeres törlés esetén, ha a távirányító bármelyik gombját lenyomja és nyomva tartja, a LED nem világít folyamatosan, 

hanem csak egyet felvillan vagy egyáltalán nem világít. Ebben az állapotban a távirányító kész a tanulásra. 

A másolni kívánt távirányítót helyezze a tanuló távirányító közvetlen közelébe. Nyomja meg és tartsa nyomva a tanuló 

távirányító első gombját, majd nyomja le és tartsa nyomva a másolandó távirányító gombját, esetleg nyomja meg 

többször, amíg a tanuló távirányító gombja villogni kezd. Ezzel az első gomb másolása sikeresen megtörtént. Azonos 

módon járjon el a következő gombokkal is. 

Hiba esetén törölje a memóriát és végezze el újra a műveletet. A tanuló távirányító kizárólag 433.92 MHz-es fix kódos 

távirányítók tanulására alkalmas. Nem alkalmazható ugrókódos rendszerhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket 

is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a 

környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati 
útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

www.metroman.hu 
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https://www.metroman.hu/termekek/Kapu-taviranyito/Taviranyito-MK19-sorozatu-kapu-es-csorlovezerlokhoz
http://www.metroman.hu/

