
 
 
 

RF Remote Control 
 

LRC 505 / LRC 565 
 

Replaces most RF remote controls 
 

Good for: 
Garage doors 
Home security  
Arm / Disarm 

 
Automobile 
        Alarm 
        Locks 

        Ignition 
 

Accessories: 
Screw Driver  X  1  (LRC505 Only) 

Battery (A 23 Alkaline)  X 1 

PROGRAMMABLE 
 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ 
 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF  
με συσκευή αντιγραφής 

 
LRC 505 / LRC 565 

 
 
 

Τηλεχειριστήριο 
κατάλληλο 

για 
γκαραζόπορτες, συναγερμούς, 
ηλεκτρικές κλειδαριές … 

 
 
 
 
 

περιλαμβάνει 
ένα κατσαβίδι   (μόνο στο LRC505) 

μπαταρία (A 23 Alkaline) 
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LRC505 and LRC555 models are designed to be 
programmed with an RFC100, Learning Duplicator 
and  Frequency Counter. 
 
For the details of programming and frequency 
adjustment operations, please refer to RFC100 user 
manual.  
 
 
 
A) Frequency Adjustment  (LRC505 Only) 
 
1- You can measure and adjust  the frequency of 
your LRC505 by using an RFC100, Learning 
Duplicator and  Frequency Counter. 
 
2- Open the top cover of your LRC505. 
 
3- Place your LRC505 on the test area of RFC100. 
 
4-Press any key of your LRC505 to see the 
frequency value on the LED display of RFC100. 
You can observe the frequency as long as the remote 
control key is pressed. 
 
5-Using the enclosed screw driver, tune the 
frequency of the LRC505 to the desired value by 
turning the trimmer. 
 
6-If desired frequency can not be set,  try other 
jumper combinations as indicated in figure. 
 
 
B) Duplicating The Code: 
 
1-Make sure that no battery is connected to your 
LRC505 or LRC555.  
 
2-Connect your LRC505 or LRC555 to RFC100 
using a duplication cable. This cable is provided 
together with RFC100.  
 
3-Follow the steps described in RFC100 user 
manual. 
 
 
IMPORTANT: 
1- Please keep away from harmful interference when 
duplicating. 

 
 
 
LRC505 και  LRC555 είναι σχεδιασμένα να 
προγραμματίζονται μέσω της συσκευής RFC100, 
(Αντιγράφει κωδικούς και μετρά τη συχνότητα). 
Για λεπτομέρειες προγραμματισμού και ρύθμιση 
συχνότητας, διαβάστε τις οδηγίες του RFC100.  
 
 
A) Ρύθμιση συχνότητας  (Μόνο LRC505) 
 
1- Μπορείτε να μετρήσετε και να ρυθμίσετε τη 
συχνότητα του LRC505 χρησιμοποιώντας τη 
συσκευή αντιγραφής RFC100. 
 
2- Ανοίξτε το κάλυμμα του LRC505. 
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3- Τοποθετήστε το LRC505 απέναντι από το 
RFC100. 
 
4-Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του LRC505 για 
να δείτε την συχνότητα στην οθόνη του RFC100. 
Μπορείτε να παρατηρήσετε τη συχνότητα όσο το 
πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου είναι πατημένο.  
 
5-Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι που 
περιλαμβάνεται, ρυθμίστε τη συχνότητα του 
LRC505 (δείτε την εικόνα) 
 
6-Εάν δεν  ρυθμίζεται η συχνότητα, δοκιμάστε ξανά 
με άλλους συνδυασμούς στον βραχυκυκλωτήρα 
(όπως δείχνει η εικόνα). 
 
B) Αντιγραφή κωδικού: 
 
1-Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία 
στο LRC505 ή LRC565.  
 
2-Συνδέστε το LRC505 ή LRC565 με το RFC100 
χρησιμοποιώντας το καλώδιο αντιγραφής. Το 
καλώδιο παρέχεται μαζί με τη συσκευή RFC100.  
 
3-Ακολουθήστε τα βήματα στις οδηγίες του 
RFC100. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
1-Προσέξτε άλλες παρεμβολές 


