
 
 
 

LEARNING  
 

RF Remote Control 
 

LRC 500 / LRC 560 
 

Replaces most RF remote controls 
 

Good for: 
Garage doors 
Home security  
Arm / Disarm 

 
Automobile 
        Alarm 
        Locks 

        Ignition 
 

Accessories: 
Screw Driver  X  1  (LRC500 Only) 

Battery (A 23 Alkaline)  X 1 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ  
 

Tηλεχειριστήριο RF 
 

LRC 500 / LRC 560 
 
 
 

Τηλεχειριστήριο 
Κατάλληλο 

για 
Γκαραζόπορτες, συναγερμούς 
Ηλεκτρικές κλειδαριές … 

 
 
 
 
 

περιλαμβάνει 
ένα κατσαβίδι  (μόνο στο LRC500) 

μπαταρία (A 23 Alkaline)  
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A) Frequency Adjustment (LRC500 Only) 
 
1- Open the top cover of your Learning Remote Control 
(LRC).  
 
2- Place the original remote control in front of your LRC 
on a flat surface. The two remotes must be  1~2 cm apart. 
Keep away from metal objects. 
 
3- Press two buttons of your LRC simultaneously. Then 
release only one button. Now LRC is in Learning Mode. 
Press and hold any key on the original remote.  
 
4- Using the enclosed screw driver, tune the frequency of 
the LRC by turning the trimmer until the LED blinks. 
The brightness of the LED indicates the signal strength. 
If the LED fails to blink, please try other jumper 
combinations indicated in figure. 
 
5- While pressing the buttons of both remotes increase 
the distance between two units (not more than 4 cm) until 
the LED becomes the weakest. 
 
6- Turn the trimmer both directions until the LED 
becomes the brightest. Then release the buttons. (Now 
the frequency tuning has been completed.) 
 
B) Duplicating The Code: 
 
1- Press and hold the button of your LRC that you want 
to store the code then press and hold any other button 
simultaneously on your LRC to enter DUPLICATION 
MODE. After the LED indicator starts flashing ,release 
the unwanted button. 
 
2- Press and hold the original remote control’s button 
until the LED indicator flashes 3 times on your LRC.  
 
3-  If the LED still blinks even after you release the 
button of the original remote it means an error occured. 
Try again the duplication procedure.  
 
4-  Copy other buttons of the original remote to the 
unused buttons of your LRC in the same manner . 
 
IMPORTANT: 
1-Please keep away from harmful interference when 
duplicating. 
 
2-The battery on your original remote control must be in 
good condition. If suspected of low voltage please 
replace battery before programming. 
 

A) Ρύθμιση συχνότητας (μόνο για LRC500) 
 
1- Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου (LRC).  
 
2- Τοποθετήστε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο απέναντι 
από το αντιγραφόμενο τηλεχειριστήριο. Η απόσταση 
μεταξύ τους πρέπει να είναι  1~2 cm.Κρατήστε μακριά 
μεταλλικά αντικείμενα. 
 
3- Πατήστε ταυτόχρονα 2 πλήκτρα του  αντιγραφόμενου 
τηλεχειριστηρίου. Μετά απελευθερώστε το ένα μόνο. 
Τώρα βρίσκεται σε κατάσταση αντιγραφής.  Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο από το 
πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. 
 
4- Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι που περιλαμβάνεται,  
ρυθμίστε την συχνότητα (δείτε εικόνα) του 
τηλεχειριστηρίου μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το 
λαμπάκι. Η φωτεινότητα του μας δείχνει πόσο δυνατό 
είναι το σήμα. Εάν δεν αναβοσβήσει το λαμπάκι 
δοκιμάστε άλλο συνδυασμό στους βραχυκυκλωτήρες 
(όπως δείχνει η εικόνα). 
 
5- Καθώς πατάτε τα πλήκτρα και στα δύο 
τηλεχειριστήρια απομακρύνετε τα  μέχρι 4 cm ώσπου η 
φωτεινότητα της ένδειξης να γίνει πιο αδύναμη. 
 
6- Συνεχίστε να ρυθμίζετε την συχνότητα με το 
κατσαβίδι (μέχρι η ένδειξη να γίνει φωτεινή) 
Απελευθερώστε τα πλήκτρα. 
Η  συχνότητα έχε ρυθμιστεί. 
 
B) Αντιγραφή κωδικού: 
 
1- Πατήστε και κρατήστε πατημένο  το πλήκτρο στο 
οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή και μετά ένα δεύτερο 
πλήκτρο για  να  μπει σε κατάσταση αντιγραφής. Μόλις 
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ,απελευθερώστε το 
δεύτερο πλήκτρο (συνεχίστε να κρατάτε πατημένο στο 
οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή) 
 
2- Πατήστε και κρατήστε πατημένο  το πλήκτρο του 
πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου μέχρι το λαμπάκι στο 
αντιγραφόμενο τηλεχειριστήριο να αναβοσβήσει 3 
φορές. 
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3-  Εάν το λαμπάκι αναβοσβήνει ακόμα (εφόσον έχετε 
αφήσει το πλήκτρο του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου) 
σημαίνει ότι κάτι έγινε λάθος. Δοκιμάστε ξανά.  
 
4-  Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αντιγράψετε και τα 
υπόλοιπα πλήκτρα του αντιγραφόμενου 
τηλεχειριστηρίου. 
  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
1-Προσέξτε άλλες παρεμβολές. 


