
PILOT SMART MULTI 4K BERRY 

Dziękujemy za zakup pilota. 

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.  

Cechy produktu:  

-Jeden do wszystkiego 

-Wieloczęstotliwościowe i automatyczne skanowanie  

-Łatwe kopiowanie 

-Produkt opatentowany 

-Procedura powielania  

Część 1: Procedury duplikowania kodu stałego (SC)  

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 duplikatora, w tym samym czasie naciśnij 4 razy przycisk 2.  

2. Zwolnij oba przyciski. Teraz czerwona dioda LED powinna emitować krótki błysk co 2 sekundy.  

3. Umieść oryginalny pilot obok duplikatora na około 5 cm.  

4. Naciśnij przycisk oryginalnego pilota i poczekaj na zmianę błysku na szybszy czerwony. Kiedy kolor zmieni się na niebieski, sygnał 
został poprawne skopiowany. Ten krok może potrwać kilka sekund, a w czasie kopiowania dioda świeci się kolorem czerwonym.  

5. Kiedy niebieska dioda mruga naciśnij na duplikatorze przycisk, w którym ma zostać zakodowany skopiowany sygnał. Przytrzymaj 
przycisk do momentu wyłączenia diody LED.  

6. Kopiowanie dobiegło końca. Powtórz kroki kopiowania od początku dla pozostałych przycisków.  

Część 2: Procedury powielania kodu zmiennego prostego (RCS)  

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 duplikatora, w tym samym czasie naciśnij 4 razy przycisk 2.  

 2. Zwolnij oba przyciski. Teraz czerwona dioda LED powinna emitować krótki błysk co 2 sekundy.  

3. Umieść oryginalny pilot obok duplikatora na około 5 cm.  

4. Naciśnij przycisk oryginalnego pilota i poczekaj na zmianę błysku na szybszy czerwony. Kiedy kolor zmieni się na niebieski, sygnał 
został poprawne skopiowany. Ten krok może potrwać kilka sekund, a w czasie kopiowania dioda świeci się kolorem czerwonym.  

5. Kiedy niebieska dioda mruga naciśnij na duplikatorze przycisk, w którym ma zostać zakodowany skopiowany sygnał. Przytrzymaj 
przycisk do momentu wyłączenia diody LED.  

6.Powtórz kroki kopiowania od początku dla pozostałych przycisków. 

7. Aktywuj teraz poprawną procedurę dla zaprogramowanego modelu i włóż nowy pilot do odbiornika (zobacz listę kompatybilności w 
tej instrukcji). 

Część 3: Procedury powielania kodu zmiennego złożonego (RCC) 

3.1. BFT   

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 duplikatora, w tym samym czasie naciśnij 4 razy przycisk 2.  

2. Zwolnij oba przyciski. Teraz czerwona dioda LED powinna emitować krótki błysk co 2 sekundy.  

3. Umieść oryginalny pilot obok duplikatora na około 5 cm.  

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk który ma zostać skopiowany na oryginalnym pilocie do momentu zapalenia się czerwonej diody LED na 
duplikatorze. Wtedy zwolnij przycisk. 



5. Czerwona dioda LED w duplikatorze będzie świecić krótkim światłem co 2 sekundy. Oznacza to konieczność emitowania kodu 
źródłowego, żeby wykonać kopiowanie. 

6. Żeby transmitować kod źródłowy z oryginalnego pilota BFT, należy użyć kodu pin, naciśnij zatem 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 duplikatorze zmieni tryb świecenia na szybszy i kolor na niebieski dla ponownego potwierdzenia prawidłowego 
skopiowania kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.  

8. W tym momencie naciśnij na duplikatorze przycisk pod którym ma zostać zachowany skopiowany kod i naciskaj go do momentu 
zgaśnięcia niebieskiej diody LED. Powtórz kroki dla pozostałych przycisków. 

9.Aktywuj teraz procedurę RCC, aby wstawić nowy pilot do odbiornika.  

3.2. V2 433 — 868 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 duplikatora, w tym samym czasie naciśnij 4 razy przycisk  

2. Zwolnij oba przyciski. Teraz czerwona dioda LED powinna emitować krótki błysk co 2 sekundy.  

3. Umieść oryginalny pilot obok duplikatora na około 5 cm. 

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk który ma zostać skopiowany na oryginalnym pilocie do momentu zapalenia się czerwonej diody LED na 
duplikatorze. Wtedy zwolnij przycisk. 

5. Czerwona dioda LED w duplikatorze będzie świecić krótkim światłem co 2 sekundy. Oznacza to konieczność emitowania kodu 
źródłowego, żeby wykonać kopiowanie. 

6. Żeby transmitować kod źródłowy z oryginalnego pilota V2 naciśnij w tym samym czasie przycisk 1i2. 7.  

7. Dioda LED w duplikatorze zmieni tryb świecenia na szybszy i kolor na niebieski dla ponownego potwierdzenia prawidłowego 
skopiowania kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.  

8. W tym momencie naciśnij na duplikatorze przycisk pod którym ma zostać zachowany skopiowany kod i naciskaj go do momentu 
zgaśnięcia niebieskiej diody LED. Powtórz kroki dla pozostałych przycisków. 

9. Aktywuj teraz procedurę RCC, aby wstawić nowy pilot do odbiornika. 

3.3. FAAC 433 — 868  

Sprawdź czy pilot jest głównym. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje, że dioda LED musi  emitować podwójny błysk zamiast 
włączać się jako stałe światło. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 duplikatora, w tym samym czasie naciśnij 4 razy przycisk 2 

2. Zwolnij oba przyciski. Teraz czerwona dioda LED powinna emitować krótki błysk co 2 sekundy.  

3. Umieść oryginalny pilot obok duplikatora na około 5 cm. 

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk który ma zostać skopiowany na oryginalnym pilocie do momentu zapalenia się czerwonej diody LED na 
duplikatorze. Wtedy zwolnij przycisk. 

5. Czerwona dioda LED w duplikatorze będzie świecić krótkim światłem co 2 sekundy. Oznacza to konieczność emitowania kodu 
źródłowego, żeby wykonać kopiowanie. 

6. Żeby transmitować kod źródłowy z oryginalnych pilotów FAAC/GENIUS naciśnij w tym samym czasie przycisk 1 i 2 (uwaga: są to 
przyciski po linii ukośnej). 

7. Kiedy kontrolna dioda LED w oryginalnym pilocie FAAC/GENIUS błyska, umieść go przed duplikatorem w odległości 5cm, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk, który ma zostać skopiowany do momentu zmiany trybu palenia się czerwonej diody LED na duplikatorze na 
szybszy i zmiany koloru na niebieski. Zmiana koloru oznacza poprawne skopiowanie kodu. Krok ten może zająć kilka sekund. 

8. W tym momencie naciśnij na duplikatorze przycisk pod którym ma zostać zachowany skopiowany kod i przytrzymuj go do momentu 
zgaśnięcia niebieskiej diody LED. Powtórz kroki dla pozostałych przycisków. 

9. Gdy kopiowanie dobiegło końca, sprawdź automatyzację poprawnego działania zdublowanego nowego pilota naciskając dwukrotnie 
przycisk skopiowany. 



Część 4: Procedura powielania duplikatów 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 nowego duplikatora, w tym samym czasie naciśnij 4 razy  przycisk 2. 

2. Zwolnij oba przyciski. Teraz czerwona dioda LED nowego duplikatora będzie emitować krótki błysk co 2 sekundy.  

3. Umieść źródłowy duplikator przed nowym duplikatorem w odległości 5cm.  

4. Naciskaj przycisk który ma zostać skopiowany na źródłowym duplikatorze. Dalsze kroki w przypadku kodu stałego (SC) lub zmiennego 
prostego (RCS): 

Dalsze kroki w przypadku kodu stałego (SC) lub zmiennego prostego (RCS):  

5a. Zaczekaj na zmianę migania czerwonej diody LED na szybszy tryb w nowym duplikatorze. Kiedy dioda zmieni kolor na niebieski 
oznacza to poprawnie skopiowany kod. Ta operacja może potrwać parę sekund. 

6a. Kiedy niebieska dioda LED miga, naciśnij przycisk pod którym ma zostać zachowany skopiowany kod w nowym duplikatorze i 
przytrzymuj go do momentu zgaśnięcia diody. 

7a. Kopiowanie przebiegło pomyślnie. Teraz sprawdź automatyzację poprawnego działania nowego pilota naciskając bezpośrednio 
przycisk, pod którym zaprogramowano kod. Jeśli nie zadziała, należy wprowadzić na odbiorniku nowy broker,  poprzez odpowiednią 
funkcję, jeśli jest obecna lub poprzez procedury podane przez producenta automatyki.  

Dalsze kroki w przypadku kodu zmiennego złożonego (RCC):  

5b. Czerwona dioda LED na duplikatorze będzie emitować krótkie błyski co 2 sekundy. Jest to informacja o konieczności wyemitowania 
kodu źródłowego. 

6b. Wyemituj kod źródłowy ze źródłowego duplikatora naciskając w tym samym czasie przycisk 1 i 2 i przytrzymując przez 3 sekundy do 
momentu włączenia się czerwonej diody LED. Kiedy się pali naciśnij i przytrzymaj przycisk, pod którym ma zostać zapisany kod 
źródłowy. 

7b. Czerwona dioda LED na nowym duplikatorze powinna zacząć migać szybciej i zmienić kolor na niebieski. Potwierdza to poprawne 
skopiowanie kodu. Ten krok może zająć parę sekund.  

8b. W tym momencie naciśnij na nowym duplikatorze przycisk pod którym ma zostać zachowany skopiowany kod i przytrzymuj go do 
momentu zgaśnięcia niebieskiej diody LED. 

9b. Kopiowanie przebiegło pomyślnie. Teraz sprawdź automatyzację poprawnego działania nowego pilota naciskając bezpośrednio 
przycisk, pod którym zaprogramowano kod. Jeśli nie zadziała, należy wprowadzić na odbiorniku nowy broker, poprzez odpowiednią  
funkcję, jeśli jest obecna lub poprzez procedury podane przez producenta automatyki.  

UWAGI:  

- Kiedy czerwona dioda LED zamruga tylko 3 razy, po czym się wyłącza, oznacza to, że kod nie został skopiowany poprawnie. Powtórz 
kroki od 1. 

- Pamięć duplikatora jest całkowicie zapisywalna.  

- Piloty oznaczone jako RCS lub RCC powinny być kopiowane z oryginalnego odbiornika. 

KASOWANIE PAMIĘCI PILOTA: 

Aby skasować pamięć pilota, należy przetrzymać lewy górny przycisk pilota, jednocześnie czterokrotnie naciskając prawy górny przycisk 
pilota. Gdy zapali się czerwona, powoli mrugająca dioda, należy nacisnąć przycisk pilota, z którego chcemy usunąć kod. Gdy już 
naciśniemy dany przycisk, zapali się niebieska dioda. Kod został usunięty.  

PIĄTY KANAŁ PILOTA: 

Pilot KR37 posiada również funkcję zaprogramowania piątego kanału do skopiowania (dwa górne przyciski pilota), Aby skopiować kod 
na piąty kanał, należy postępować analogicznie jak przy kopiowaniu pozostałych kanałów. Przyciskamy lewy górny przycisk pilot a KR37, 
jednocześnie naciskając czterokrotnie prawy górny przycisk. Zapali się czerwona, powoli mrugająca dioda. Przystawiamy oryginalny pilot 
w odległości 5cm od pilota KR37. W oryginalnym pilocie przyciskamy przycisk, który chcemy skopiować. Gdy dioda pilota KR37  zapali się 
na niebiesko i zacznie szybko mrugać, przyciskamy w nim jednocześnie dwa górne przyciski. Kod został skopiowany. 


