
GATE 275 

Návod na nastavení RF ovladačů 

RF kompatibilní ovladač TRIDO / SOMMER: 

 

 

 

 

 

 

Návod na nastavení: 

Nákupem  tohoto ovladače jste získali kompatibilní RF ovladač pro značku TRIDO / SOMMER. Jde o náhradu originálních 

ovladačů TX03-868. 

Tento ovladač je již pro tuto značku pohonů naladěn a je možné ho přímo spárovat s vaším pohonem, tedy přijímačem. 

Postup párování: 

Postup párování ovladače s přijímači pohonů TRIDO / SOMMER máte uveden v návodu, který jste dostali spolu s pohonem při jeho nákupu. 
Pokud jej nemáte při ruce, pak můžete postupovat dle následujícího návodu.  
Pohony TRIDO / SOMMER mají několik variant přijímačů. Dle počtu kanálů jde o 2 či 4 kanálové provedení. 
 

1/ Dvoukanálové provedení: 
 
Na přijímači najděte tlačítko párování -> Tlačítko  A. 
Stiskněte krátce toto Tlačítko A  na přijímači. Na přijímači se rozsvítí LED dioda pro 1 kanál. Následně stiskněte Tlačítko 1 na novém 
dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho než LED dioda na přijímači zhasne. (LED dioda se nejprve rozbliká a následně zhasne). 
Tímto je naladěn první kanál. 
Znovu stiskněte Tlačítko A na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 2 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 2 na novém dálkovém ovladači a 
držte ho stlačené tak dlouho než LED dioda na přijímači zhasne. (LED dioda se nejprve rozbliká a následně zhasne). Tímto je naladěn druhý 
kanál. 
 

2/ Čtyřkanálové provedení: 
 
Na přijímači najděte tlačítko párování -> Tlačítko  A. 
Stiskněte 1x krátce toto Tlačítko A na přijímači. Na přijímači se rozsvítí LED dioda pro 1 kanál. Následně stiskněte Tlačítko 1 na novém 
dálkovém ovladači a držte ho stlačené tak dlouho než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je naladěn 1 kanál. 
Stiskněte 2x krátce Tlačítko A na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 2 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 2 na novém dálkovém 
ovladači a držte ho stlačené tak dlouho než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je naladěn 2 kanál. 
Stiskněte 3x krátce Tlačítko A na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 3 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 3 na novém dálkovém 
ovladači a držte ho stlačené tak dlouho než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je naladěn 3 kanál. 
Stiskněte 4x krátce Tlačítko A na přijímači na kterém se rozsvítí LED dioda pro 4 kanál. Nyní stiskněte Tlačítko 4 na novém dálkovém 
ovladači a držte ho stlačené tak dlouho než LED dioda na přijímači zhasne. Tímto je naladěn 4 kanál. 
 
 

Upozornění: 

Při výměně baterie zůstane naladění zachováno. 
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