
TE-MULTICODE 
CÓPIA CÓDIGO FIXO 

Pressionar e manter pressionado o botão 1, pressionar 3 vezes o  botão 2, 
de seguida soltar os dois botões, o led pisca lentamente. 

Colocar o comando original em frente e pressionar o botão que queremos 
copiar até o led de comando piscar rapidamente. 

Enquanto o led está a piscar pressionar o botão que queremos que    funcione, 
o led fica fixo e de seguida desliga-se. 

FREQUÊNCIA VARIÁVEL 

CÓPIA CÓDIGO ROLLING SIMPLES 

Pressionar e manter pressionado o botão 1, pressionar 3 vezes o botão 2, de seguida soltar os dois botões, o led pisca lenta-
mente. 

Colocar o comando original em frente e pressionar o botão que queremos copiar até o led de comando piscar    rapidamente.  

Enquanto o led está a piscar pressionar o botão que queremos que funcione, o led fica fixo e de seguida desliga-se. 

Memorizar o comando no receptor usando o procedimento D.T.P (se possível) ou usar as instruções do receptor. 

CÓPIA ESPECIAL DE COMANDOS 

Alguns comandos requerem que seja enviado um código fonte, para copiar esses comandos seguir as instruções. 

Pressionar e manter pressionado o botão 1, pressionar 3 vezes o botão 2, de seguida soltar os dois botões, o led pisca lenta-
mente. 

Colocar o comando original em frente e pressionar o botão que queremos copiar até o led de comando ficar fixo, de seguida o 
led irá piscar lentamente enquanto isso, emitir com o código fonte do comando original até o novo comando começar a piscar 
rapidamente. 

Enquanto o led está a piscar pressionar o botão que queremos que funcione, o led fica fixo e de seguida desliga-se. 

Memorizar o comando no receptor usando o procedimento D.T.P (se possível) ou usar as instruções do receptor. 

(Para transmitir o código fonte, para outro comando, pressionar o botão 1 e botão 2 durante 3 segundos, o        

comando irá piscar rapidamente, de seguida clicar no botão que tem o código). 

GERAR COMANDOS  
Sem necessidade de comando original 
Pressionar e manter pressionado o botão 1 e botão 4, por 3 
segundos, o led pisca rapidamente. 

Colocar o código do comando que queremos gerar de acordo 
com a tabela ao lado , sendo que o número corresponde com 
a tecla do comando.  

Pressionar o botão que queremos gerar até que o comando se 
apague. 

Memorizar o comando no receptor usando as instruções do 
receptor. 

 

Exemplo: Se quiser gerar um Motorline, no segundo passo 
coloco 1124, ou seja pressiono botão 1, botão 1, botão 2, 
botão 4 como se fosse um código PIN 



PROCEDIMENTO D.T.P 

Observar na lista abaixo a compatibilidade com o sistema D.T.P se for compatível, ao memorizar no receptor, ficar a 

clicar no botão (com o código) por mais de 6 segundos, o led pisca rapidamente até se apagar . 

 


