
MyGates M (zöld LED-es) rövid programozás telepítőknek

tanítható távirányító: 433 – 868 MHz
fix, és ugrókód,  AM, FM moduláció

Fix kódnál klónozza az eredeti távirányítót.
Ugrókódnál egy ugyanolyan fajta, de nem 
klónozott távirányító lesz belőle, így fel kell 
tanítani őt a vevőre!

Önmagában kódot generálni nem tud, viszont a 
távirányítók 98%-át megtanulja!

Fontos: 
- ha az eredeti távirányítóban gyenge az elem, akkor nem tudja a MyGates megtanulni a kódját
- előfordul, hogy hiába működik, és nyitja a kaput az eredeti távirányító, a tanítási folyamathoz gyenge az 
elem benne

Tanítási pozíciók: 
I.

vagy

II.

Tanítás: (videó MYGATES M címmel ezen a linken: www.youtube.com/watch?v=iT5tbX-Oea0&t=10s)
- 1-es és a 3-as gombot egyszerre tartsd nyomva, a LED 10-szer villog, majd égve marad. Ekkor

engedd el a gombokat.
↓

a LED lassan villog: tanuló üzemben vagyunk 30 mp-ig
↓

- Távadókat az I. tanítási pozícióba állítjuk, és az eredeti távadó másolni kívánt gombját folyamatosan 
nyomjuk. Innentől a tanulási folyamat még 1 – 10 mp. A tanulás során a LED lassan villog, egyes 
távadóknál idővel folyamatosan világít, aztán elalszik: fontos, hogy ezalatt az az eredeti adó gombját
folyamatosan nyomjuk!

- Ha a MyGates megtanulta: a LED gyorsan villog. Eredeti távadó gombját el lehet engedni.

↓
a LED gyorsan villog: a távadó kódot tanult, és vár, hogy melyik gombra memorizálja

↓
- A MyGates-en a betanítandó gombot 1x röviden megnyomni: fix kódnál kész vagyunk, ugró kódnál 

még fel kell tanítani a MyGates-t a rádióvevőre!
- Vidue, Nice, Ditec, Bft, Cardin, Allmatic, Beninca ugrókódos vevőknél:

Ha a vevőre már feltanított távirányítóról tanítottuk a MyGates távadót, akkor ugyanarra a vevőre egy 
különlegesen egyszerű 1 gombos távtanítással is feltaníthatjuk: A tanítás után az eredeti távadót ne 
nyomkodd! Menj a kapunyitó mellé, hogy a vevő közelében legyél. Tartsd nyomva  a MyGates távadón  
a fentiek alapján betanított gombot, és csak akkor engedd el ha el kezd villogni a LED (ha nem kezd el 
villogni akkor a vevő nem távtanulós). Kb 10-15 mp-ig villog, majd elaszik. Kész, feltanult a vevőre. 
Ezután csak a Nice távadóknál a régi adót 8-szor lassan meg kell nyomni, hogy utolérje az ugrókódját.

Lehetséges Hibák:
Ha a MyGates nem villog gyorsan (~2 villanás/sec), akkor nem tanult kódot, 3 lehetőség van:

1. Más tanítási pozícióban kell megpróbálni a tanítást (II. pozíció)
2. elemet kell cserélni az eredeti távadóban
3. az eredeti távadó abba a 2%-ba tartozik amit még nem tud megtanulni a MyGates jelenlegi 

szoftvere. A nálunk kapható MyGates adók mindig a legújabb szoftvert tartalmazzák.
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