
Kaip suprogramuoti BFT mitto pultelį turint 

jau pririštą pultelį? 

BFT Mitto pultelių (siųstuvų) programavimas 

Ši procedūra veiks tik tuo atveju, jei jūsų automatika buvo montuotojo įgalinta nuotoliniam pultelio 

programavimui nuo kito pultelio. Gamykliškai ši funkcija dažniausiai jau būna visada įgalinta, 

tačiau montuojant galima tai uždrausti, kad nebūtų piktnaudžiaujama. Pavyzdžiui daugiabučio namo 

parkinge, kur vietų skaičius ribotas, vienas gyventojos neprisirištų daug pultelių sau ir pažįstamiems, 

paliekant šią procedūrą kontroliuoti namo administratoriui. 

Norint tokiu būdu pririšti pultelius Jums reikė: 

 Būti kuo arčiau automatikos kurią valdysite; 

 Turėti veikiantį originalų kintamo kodo pultelį Mitto; 

 Turėti naują originalų kintamo kodo pultelį Mitto; 

Jei šis procesas neveikia jums reikės pagalbos iš autorizuotų BFT atstovų. 

Toliau aprašyta veiksmų seka turi būti nuosekliai atliekama žingsnis po žingsnio: 

(Negali būti ilgų pauzių tarp žingsnių, todėl rekomenduojama perskaitykite ir susipažinti su veiksmų 

seka iš anksto) 

1. Atsistokite kuo arčiau automatikos kuriai norite priprogramuoti naują pultelį; 

2. Veikiančiame pultelyje įeikite į programavimo rėžimą. Galimi keli variantai: 

o Naujesniuose pulteliuose paspauskite ir palaikykite 2 viršutinius mygtukus (jei 

pultelis turi tik 2 mygtukus, tai juos ir reikia spausti bei palaikyti). Laikyti reikia apie 

2-3 sek. turi tuo metu šviesti pultelio diodas; 

o Senesniuse pulteliuse reikia plonu neaštriu daiktu (sąvaržėle, dantų krapštuku, 

tušinuku) paspausti paslėptą mygtuką, esantį veikiančio siųstuvo gale, skylutėje. Jei 

tokios skylutės nėra, reiškia pas Jus naujo tipo imtuvas, tai naudokitės aukščiau 

aprašyta procedūra;

 
3. Atlikę 1 ir 2 žingsnius Jūs jau įėjote į programavimo rėžimą. Priklausomai nuo automatikos 

modeli gali pradėti mirksėti švyturėlis, lempa, ar LED diodas ant automatikos valdymo 

bloko. Gali ir nieko nesimatyti, tai normalu, nieko neįprasto, viskas priklauso nuo pačios 

automatikos; 
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4. Ant veikiančio pultelio turite 1-2 sekundei paspausti veikiantį mygtuką kuris atidarinėdavo 

šią automatiką. Taip automatikai duosite signalą, kad reikia nuskaityti būtent šio mygtuko 

kodą; 

5. Imate naują pultelį ir taipogi įeinate į programavimo rėžimą kaip tai aprašyta p.2

 
6. Spaudžiate pageidaujamą mygtuką ant naujo pultelio 1-2 sek. kad priskirti šiam mygtukui 

galimybę valdyti automatiką. Viskas naują pultelį prie automatikos pririšote; 

7. Žingsnius 4-6 pakartokite tiek kartų, kiek naujų siųstuvų norite pridėti. Tačiau nedarykite 

ilgų pertraukų, nes sistemos kodavimo laikas pasibaigs; 

8. Palikite siųstuvą 15-20 sekundžių ramybėje, prieš pradedant naudotis, tada patikrinkite ar 

veikia naujai pririšti pulteliai. 
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