BFT TÜM ÜRÜNLERİNİ KAPSAMAKTADIR
EKRANLI KARTLARDA MENÜ DİLİNİ İNGİLİZCEye (Eng) ÇEVİRME
Orjinal dil seçeneği İtalyancadır.(ita)
Arka arkaya 2 kez OK tuşuna basınız .Karşınıza PArAN menüsü gelir
Sadece aşağı ok (↓) tuşuna basarak ekranda kayarak gelen LinGua yazısını bulunuz.
OK tuşuna 1 kez basınız. Menü dili daha önce değiştirilmemişse karşınıza ita yazısı gelecektir.
Aşağı ok tuşu (↓) ile EnG ‘yi bulup OK tuşuna 1 kez basınız.Ardından yukarı ve aşağı tuşlarına aynı
anda basarak menüden çıkınız. Artık tüm menü diliniz İngilizce’dir.
Not :Bazı kart modellerinde menüye giriş için OK tuşuna 4 kez basmak gerekebilir.(icaro cbb vb.)
EKRANLI KARTLARDA KUMANDANIN TANITILMASI
1. Arka arkaya 2 kez OK tuşuna basınız . Karşınıza PArAN menüsü gelir.
Sadece aşağı ok (↓) tuşuna kullanarak ekranda RADIO yazısını bulunuz.
OK tuşuna 1 kez basınız ve ADD START yazısını görünüz.
Ok tuşuna 1 kez daha basarak kayarak gelen HiddEn button yazısını gördüğünüzde
mitto kumandanızın iki butonuna aynı anda basınız LCD ekranda rELE yazacaktır.
2. Kumandanızın butonlarını bırakınız ve kumandanızda hangi tuşun aktif olmasını istiyorsanız
sadece o tuşa basınız ve ekranda Örneğin OK 07. yazısını göreceksiniz.kopyalanan 7.kumanda
3. Bu yöntemle aynı karta max 63 adet kumanda kopyalama yapabilirsiniz.
Aşağı ve yukarı tuşlarına aynı anda basarak menülerden çıkıp kumandanızı deneyebilirsiniz.
4. Bu işlemler sonunda eğer ekranda KO yazısı görürseniz , kumandanız kopyalanmamıştır.
yukarıda anlatılan işlemleri tekrarlayınız.
EKRANLI KARTLARDA KUMANDA HAFIZANIN SİLİNMESİ
Arka arkaya 2 kez OK tuşuna basınız . Karşınıza PArAN menüsü gelir. Sadece aşağı ok (↓)
tuşuna basarak ekranda RADIO yazısını bulunuz. OK tuşuna 1 kez basınız ve EREASE(sil)
yazısını bulunuz.Tekrar OK tuşuna bastığınızda hafızadaki tüm kumanda listesi silinecektir.
EKRANSIZ KARTLA DA ve CLONİX DE KUMANDA TANITILMASI
1. SW 1 butonuna 1 defa basın . Led flaş yaparak yanacaktır .
2. Kumandanın üzerindeki 2 butona aynı anda basarak 3sn bekleyin.
3. Flaş yapan led sabitlendiğinde butonları bırakın ve 1 sn sonra kumanda üzerinde tanıtmak
istediğiniz butona basın led flaş yapıp sabit yandığında kumandanız kopyalanmış.
Eğer 1 den fazla kumanda tanıtmak istiyorsanız led sönmeden diğer kumandaların sadece
tanıtmak istediğiniz butonlarına basarak işleme devam edebilirisniz.10sn sonunda led sönecektir
EKRANSIZ KARTLARDA KUMANDA HAFIZASININ SİLİNMESİ
SW1 ve SW2 butonuna aynı anda 10sn kadar basılması durumunda Led hızlıca flaş yapacak ve
tüm kumanda hafızası silinecektir.
CLONİX DE KUMANDA HAFIZASININ SİLİNMESİ
SW1 butonuna 6 kez arka arkaya basın , led in 6 kere flaş yaptığını teyit edin.Bu esnada
SW1 ve SW2 butonuna aynı anda 10sn kadar basılması durumunda Led hızlıca flaş yapacak ve
kumanda hafızası silinecektir.Aynı işlemi SW2 için de uygulayabilirsiniz.

ELBA KONTROL KARTINA KUMANDA TANITMA
Dip switch 10'u ON yapın.Elba üzerindeki butona 10sn basılı tutun,Led flaş yapınca kumandanızın
üzerindeki 2 butona aynı anda basarak 3sn bekleyin.Flaş yapan led sabit yandığında butonları
bırakın ve 1 sn sonra kumanda üzerinde tanıtmak istediğiniz butona basınız ve led in bir süreliğine
flaş yapıp sabit yandığını teyit edin.Kumandanız kopyalanmıştır.
ELBA KUMANDA HAFIZASININ SİLİNMESİ
Dip switch 10'u ON yapın.Elba üzerindeki butona 10sn basılı tutun,led önce flaş yapar,sonra sabit
yanar ve ardından söner.Tüm kuman da hafızanız silinmiştir. Dip switch 10'u OFF yapınız.

