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Návod na nastavení RF duplikátorů  
a kompatibilních ovladačů  

GATE 280M 
Art.č.: 12.510298  

Ovladač III. generace  
 Automaticky skenuje originál  
 Duplikuje stylem „Face to Face“  
 Multifrekvenční rozsah: 280 – 870 MHz  
 Pracuje najednou až se 4 různými typy ovladačů  
 Aktuálně umí pracovat se 123 značkami a 655 typy ovladačů  
 Příjemné, vlhku odolné a prachu vzdorné provedení pouzdra  
 Určen pro ovládání pohonů bran, garážových vrat, žaluzií, markýz a dalších 

zařízení  
 
Návod na nastavení duplikátoru. :  
 
1/ „RESET“ ovladače  
Do paměti ovladače je možné kopírovat kódy opakovaně. Paměť ovladače je kompletně 
přepisovatelná. Vymazání dříve uloženého kódu se děje automaticky, při nahrávání kódu nového. 
Pozor, tedy na skutečnost, kdy máte na tlačítku nahrán používaný a funkční kód, neboť 
nahráním nového kódu na toto tlačítko, ten původní „přepíšete“ !!!  
2/ Programování tohoto výjimečného ovladače je odlišné podle toho, jakou skupinu či 
druh ovladačů chcete duplikovat.  
 
Postup programování můžeme rozdělit takto: A/ programování ovladačů s pevným 
(fixním) kódem B/ programování ovladačů s „jednoduchým“ plovoucím (rolling) kódem 
C/ programování ovladačů se „speciálním“ plovoucím (rolling) kódem  
Add A/ Proces duplikace – kopírování ovladačů s pevným (fixním) kódem  
 
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  
programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač Gate 280M. v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, 
jak je ukázáno na obrázku.  
4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 
nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud se blikání LED diody na novém ovladači Gate 280M. nezmění na rychlejší 
blikání, než bylo doposud.  



Jakmile se tak stane, tlačítko na originálním ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na 
novém ovladači  
Gate 280M. je známkou úspěšného průběhu kopírování.  
5. Dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle bliká, ( v tomto stavu zůstane ovladač po 
dobu cca 15 s), stiskněte  
a uvolněte to tlačítko nového ovladače Gate 280M., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko 
originálního ovladače.  
LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok 
udělat do doby, než přestane LED  
dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.  
6. Tímto by mělo být kopírování daného tlačítka úspěšné. Nyní si můžete ověřit jeho stlačením 

funkčnost daného povelu. 

Poznámka:  
• Pokud LED dioda na konci bodu 4. nezačne rychle blikat a jen 3 krát blikne a potom zhasne, tak to 
znamená, že kód nebyl kopírovaný  
dobře. V tomto případě je nutné opakovat proces opět od bodu 1.  
• Pro kopírování dalších tlačítek opakujte proces opět od bodu 1. jen s tím rozdílem, že v bodě 4. 
stisknete jiné tlačítko originálního  
ovladače a v bodě 5. pak stiskněte také jiné (volné) tlačítko kam budete na novém ovladači právě 
kopírovanou funkci (tlačítko) ukládat.  
 
Add B/a/ Proces duplikace – kopírování ovladačů s „jednoduchým“ plovoucím (rolling) 
kódem – var.I.  
 
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  
programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač Gate 280M. v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, 
jak je ukázáno na obrázku.  
4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 
nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud se blikání LED diody na novém ovladači Gate 280M. nezmění na rychlejší 
blikání, než bylo doposud.  
Jakmile se, tak stane, tlačítko na originálním ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na 
novém ovladači  
Gate 280M. je známkou úspěšného průběhu kopírování.  
5. Dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle bliká, ( v tomto stavu zůstane ovladač po 
dobu cca 15 s), stiskněte  
a uvolněte to tlačítko nového ovladače Gate 280M., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko 
originálního ovladače.  
LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok 
udělat do doby, než přestane LED  
dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.  
6. Pokračujte procesem „spárování“ s přijímačem, neboli aktivací nového RF dálkového ovládání Gate 
280M. přijímačem  
pomocí technologie AMC (seznam modelů využívající tuto technologii si ověřte níže) nebo postupujte 
podle návodu výrobce vašeho  
pohonu či originálního ovladače.  
 
Poznámka:  
• Pokud LED dioda na konci bodu 4. nezačne rychle blikat a jen 3 krát blikne a potom zhasne, tak to 
znamená, že kód nebyl kopírovaný  
dobře. V tomto případě je nutné opakovat proces opět od bodu 1.  



• Pro kopírování dalších tlačítek opakujte proces opět od bodu 1. jen s tím rozdílem, že v bodě 4. 
stisknete jiné tlačítko originálního  
ovladače a v bodě 5. pak stiskněte také jiné (volné) tlačítko kam budete na novém ovladači právě 
kopírovanou funkci (tlačítko) ukládat.  
 
• Proces aktivace nového RF ovladače pomocí technologie AMC je popsán v tomto návodu 
níže  
Add B/b/ Proces duplikace – kopírování ovladačů s „jednoduchým“ plovoucím (rolling) 
kódem – var.II.  
 
Vhodné např. pro značku: EXTEL  
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  
programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač Gate 280M. v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, 
jak je ukázáno na obrázku.  
4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 

nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud se blikání LED diody na novém ovladači Gate 280M. nezmění na její 
rozsvícení. Jakmile  
se, tak stane, tlačítko na originálním ovladači na 0,5s uvolněte a opět stlačte a držte stlačené dokud 
LED dioda na novém ovladači  
Gate 280M. nezačne rychle blikat. Jakmile se, tak stane, tlačítko na originálním ovladači uvolněte. 
Toto zrychlené blikání LED  
diody na novém ovladači Gate 280M. je známkou úspěšného průběhu kopírování.  
5. Dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle bliká, ( v tomto stavu zůstane ovladač po 
dobu cca 15 s), stiskněte  
a uvolněte to tlačítko nového ovladače Gate 280M., kam chcete zkopírovat právě kopírované tlačítko 
originálního ovladače.  
LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok 
udělat do doby, než přestane LED  
dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.  
6. Pokračujte procesem „spárování“ s přijímačem, neboli aktivací nového RF dálkového ovládání Gate 
280M. přijímačem  
pomocí technologie AMC (seznam modelů využívající tuto technologii si ověřte níže) nebo postupujte 
podle návodu výrobce vašeho  
pohonu či originálního ovladače.  
Poznámka:  
• Pokud LED dioda na konci bodu 4. nezačne rychle blikat a jen 3 krát blikne a potom zhasne, tak to 
znamená, že kód nebyl kopírovaný  
dobře. V tomto případě je nutné opakovat proces opět od bodu 1.  
• Pro kopírování dalších tlačítek opakujte proces opět od bodu 1. jen s tím rozdílem, že v bodě 4. 
stisknete jiné tlačítko originálního  
ovladače a v bodě 5. pak stiskněte také jiné (volné) tlačítko kam budete na novém ovladači právě 
kopírovanou funkci (tlačítko) ukládat.  
 
• Proces aktivace nového RF ovladače pomocí technologie AMC je popsán v tomto návodu 

níže 

Add C/ Proces duplikace – kopírování ovladačů se „speciálním“ plovoucím (rolling) kódem  
Značka: BFT  
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  



programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno 
na obrázku.  
4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 
nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. dlouze zasvítí a následně začne 
každé 2 sekundy 2x rychle  
blikat.  
5. Nyní nahrajte do nového ovladače Gate 280M. „mateřský“ kód z originálního ovladače buď 
stlačením skrytého tlačítka  
u originálního ovladače (u starších typů ovladačů) nebo současným stlačením tlačítek 1 a 2 na 
originálním ovladači (u nových typů).  
6. Jakmile začne LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle blikat, ( v tomto stavu zůstane 
ovladač po dobu cca 15 s),  
stiskněte a uvolněte to tlačítko nového ovladače Gate 280M., kam chcete zkopírovat právě 
kopírované tlačítko originálního  
ovladače.  
LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok 

udělat do doby, než přestane LED  
dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.  
7. Nyní proveďte aktivaci nového ovladače Gate 280M. s přijímačem pomocí AMC procesu nebo 
manuálně dle návodu výrobce  
pohonů BFT.  
8. Po úspěšné aktivaci můžete funkčnost nového ovladače Gate 280M. vyzkoušet.  
Značka: V2  
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  
programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno 
na obrázku.  
4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 
nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. dlouze zasvítí a následně začne 
každé 2 sekundy 2x rychle  
blikat a v ten moment tlačítko uvolněte.  
5. Nyní stiskněte a držte stlačené ještě jednou to stejné tlačítko na originálním dálkovém ovládači a 
uvolněte jej v momentě, jakmile začne  
LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle blikat, ( v tomto stavu zůstane ovladač po dobu cca 
15 s ).  
6. V tomto okamžiku, kdy LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle bliká, stiskněte a 
uvolněte na novém ovladači  
tlačítko, na které chcete právě kopírovaný kód nahrát. LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 
3 sekundách zhasne. Pokud  
nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět 
od bodu 1.  
7. Nyní proveďte aktivaci nového ovladače Gate 280M. s přijímačem pomocí AMC procesu nebo 
manuálně dle návodu výrobce  
pohonů V2.  
8. Po úspěšné aktivaci můžete funkčnost nového ovladače Gate 280M. vyzkoušet.  
 
Značka: ERREKA (ovladače IRIS s 5-ti cestným konektorem)  
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  



programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat body 3+4, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Umístěte originální dálkové ovládání před nový ovladač v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno 
na obrázku.  
4. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 
nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. nerozsvítí a zůstane svítit.  
5. Nyní zastrčte na originálním ovladači ERREKA propojku mezi pin 1 a pin 5 a ujistěte se, že dioda na 
originálním ovladači lehce problikává.  
Poklud tomu tak je, nechte propojku zastrčenou až do té doby, než dioda na novém ovladače Gate 
280M. nezačne rychle  
blikat.  
6. Jakmile začne LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle blikat, ( v tomto stavu zůstane 
ovladač po dobu cca 15 s),  
uvolněte propojku a stiskněte a uvolněte to tlačítko nového ovladače Gate 280M., kam chcete 
zkopírovat právě kopírované  
tlačítko originálního ovladače.  
LED dioda se po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud nestihnete tento krok 
udělat do doby, než přestane LED  

dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět od bodu 1.  
7. Nyní proveďte aktivaci nového ovladače Gate 280M. s přijímačem pomocí AMC procesu nebo 
manuálně dle návodu výrobce  
pohonů ERREKA.  
8. Po úspěšné aktivaci můžete funkčnost nového ovladače Gate 280M. vyzkoušet. 

Značky: FAAC a GENIUS  

 
POZOR: Nejprve si prosím ověřte, že originální dálkový ovladač, který má být kopírován je typu 
MASTER.  
Jak to zjistit: Stiskněte jakékoliv tlačítko na originálním ovladači a držte jej stlačené 3 sekundy. LED 
dioda musí nejprve probliknout a teprve po té začít trvale svítit.  
Pokud tomu tak je, pak pokračujte dále.  
 
POZNÁMKA:  
Po celou dobu programování mějte umístěné originální dálkové ovládání před novým ovladačem Gate 
280M. v asi 2- 3 cm vzdálenosti tak, jak je ukázáno na obrázku.  
1. Při stlačeném tlačítku č.1 na novém ovladači Gate 280M;., tiskněte pomalu 4 krát tlačítko č.2.  
2. Po té obě tlačítka uvolněte. Nyní LED dioda na novém ovladači Gate 280M. každé 2 sekundy 
krátce blikne. V tomto stavu  
programování zůstane ovladač cca 15 s. Pokud do této doby nestihnete udělat bod 3, pak musíte 
proces opakovat opět od bodu 1.  
3. Stiskněte a držte stlačené to tlačítko na originálním dálkovém ovladači, které chcete kopírovat na 
nový ovladač Gate 280M.  
a to tak dlouho, dokud se LED dioda na novém ovladači Gate 280M. nerozsvítí.  
4. Jakmile se tak stane, tak na originálním MASTER dálkovém ovladači FAAC nebo GENIUS proveďte 
vysílání „mateřského“ kódu, což  
provedete současným stlačením tlačítek 1 a 2. Vysílání „mateřského“ kódu se projevuje tak, že LED 
dioda na MASTER ovladači se rozsvítí  
a pak začne po dobu cca 10s pravidelně blikat.  
5. Přijmutí tohoto „mateřského“ kódu vaším novým ovladačem Gate 280M. se projeví tím, že LED 
dioda přestane svítit, ale  
začne každé 2 sekundy 2x rychle blikat.  
6. V tento moment stlačte na originálním ovladači to tlačítko, které chcete kopírovat (musí to být to 
samé tlačítko, jako jste stlačili již  
v bodě 3) dokud LED dioda na novém ovladači Gate 280M. nezačne rychle blikat. Jakmile se tak 
stane, tlačítko na originálním  
ovladači uvolněte. Toto zrychlené blikání LED diody na novém ovladači je známkou úspěšného 
průběhu kopírování.  



7. Jakmile začne LED dioda na novém ovladači Gate 280M. rychle blikat, ( v tomto stavu zůstane 
ovladač po dobu cca 15 s )  
stiskněte a uvolněte na novém ovladači Gate 280M. to tlačítko, na které chcete právě kopírovaný kód 
nahrát. LED dioda se  
po jeho uvolnění rozsvítí a po cca 3 sekundách zhasne. Pokud  
nestihnete tento krok udělat do doby, než přestane LED dioda blikat, pak musíte proces opakovat opět 
od bodu 1.  
8. Tímto byla kopie ovladače úspěšně vytvořena. Prvním stisknutím tlačítka nového ovladače Gate 
280M. , na které jste kód  
nahrály, dojde k jeho aktivaci v přijímači a na další stisknutí již bude ovladač fungovat.  
 
AMC: Automatické porovnání kódu – párování (Automatic matching code)  
Postup aktivace nového RF dálkového ovládače GATE 280M. přijímači, které pracují 
technologií AMC, tedy pro modely značené AMC pokračujte takto:  
 
1. Přesvědčte se, že vaše zařízení ( brána / vrata ) jsou zavřená a vy by jste měli být v jejich blízkosti.  
2. Stlačte a držte stlačené naprogramované tlačítko na novém ovladači Gate 280M., asi 10 sekund a 
jakmile začne LED dioda  
na přijímači pohonu blikat, tlačítko uvolněte.  

3. Čekejte, až LED dioda na přijímači pohonu zhasne. Jakmile se tak stane, operace byla dokončena a 
vy teď ověřte funkčnost  
naprogramovaného tlačítka na novém ovladači Gate 280M. jeho opětovným stisknutím.  
POZOR: V některých případech mohou mít přijímače funkci kopírování nebo párování na dálku 
zablokovanou.  
V těchto případech pak postupujte při párování s přijímačem podle návodu výrobce daného pohonu, 
resp. přijímače manuálním párováním.  
Pro aktivaci (spárování) s přijímačem pro všechny další modely postupujte podle návodu 
výrobce pohonu, přijímače nebo originálního ovladače.  
POZNÁMKA: Kód ovladače Gate 280M. můžete vysílat tímto způsobem:  
1. Stiskněte současně tlačítka 1 a 2 (LED dioda bliká rychle) a držte je stlačené cca 8 sekund dokud 
nezačne LED dioda blikat pomaleji.  
Jakmile se tak stane, tlačítka uvolněte.  
2. Zatímco LED dioda bliká, stiskněte a pusťte tlačítko, na kterém chcete kód aktivovat. Tímto dojde 
na cca 5 s k vysílání kódu.  
Upozornění:  
Pokud se Vám nebude při vyobrazené poloze ovladačů kopírování dařit, zkuste s ovladači 
v uvedené vzdálenosti pohybovat k sobě a od sebe.  
Vždy je potřeba pamatovat na to, že na každé tlačítko lze naladit jen jedno tlačítko / funkci z ovladače 
originálního.  
TYP baterie: CR2032. Při výměně baterie zůstane naladění zachováno. 



 



 



 

 

 

WWW.OVLADACE-BRANYAVRATA.CZ 


