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Instrukcja
Pilot Why EVO multi

Dane techniczne:
Liczba kanałów: 4
Kod: stały, zmienny
Częstotliwość: 280-868 MHz
Zasilanie: bateria 3V, typ CR2032
Wymiary: 51x41x10 mm

4 piloty w jednym! Na każdym przycisku 
pilota WHY EVO można zaprogramować 
pilota innej marki!

www.peiter.pl

Aby można było używać nadajnika WHY EVO musimy skopiować kod z oryginalnego, działającego już z 
radioodbiornikiem pilota. W tym celu postępuj według procedury opisanej poniżej.

Procedura kopiowania pilotów z kodowaniem stałym:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko nadajnika WHY EVO w odległości 3-5 cm, tak jak pokazano to na 
rysunku poniżej.

4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz skopiować. Poczekaj aż dioda w 
pilocie WHY EVO zacznie szybciej migać co oznacza pomyślne przeprowadzenie procedury kopiowania. 
Zwolnij przycisk.
5. Podczas gdy dioda led w pilocie WHY EVO nadal miga, naciśnij przycisk, na którym ma zostać 
zapamiętany kod skopiowany przed chwilą. Dioda led gaśnie, co oznacza, że pilot został poprawnie 
zaprogramowany.

Jeśli dioda w pilocie WHY EVO zamruga tylko 3 razy i zgaśnie oznacza to, że kod nie został 
skopiowany poprawnie. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę programowania od 
początku, próbując różnego ułożenia pilotów względem siebie.

Aby zaprogramować kolejny przycisk, powtórz procedurę od punktu 1.

Pamięć pilota WHY EVO jest nadpisywana, w związku z czym procedurę kopiowania kodu można 
przeprowadzać wielokrotnie, a wcześniej zaprogramowany kod zostanie wykasowany w chwili 
zaprogramowania nowego kodu.
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Procedura kopiowania pilotów z kodowaniem zmiennym:
Kopiowanie pilotów zmiennokodowych odbywa się w dwóch krokach:

1. Identyfikacja częstotliwości oraz rodzaju kodu zmiennego, następnie programowanie rozpoznanych 
właściwości na wybranym przycisku.
2. Aktywowanie wybranego przycisku w radioodbiorniku.

Adn. 1
Postępuj zgodnie z procedurą kopiowania pilotów z kodowaniem stałym:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko nadajnika WHY EVO w odległości 3-5 cm, tak jak pokazano to na 
rysunku poniżej.

4. Na oryginalnym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz skopiować. Poczekaj aż dioda w 
pilocie WHY EVO zacznie szybciej migać co oznacza pomyślne przeprowadzenie procedury kopiowania. 
Zwolnij przycisk.
5. Podczas gdy dioda led w pilocie WHY EVO nadal miga, naciśnij przycisk, na którym ma zostać 
zapamiętany kod skopiowany przed chwilą. Dioda led gaśnie, co oznacza, że pilot został poprawnie 
zaprogramowany.

Jeśli dioda w pilocie WHY EVO zamruga tylko 3 razy i zgaśnie oznacza to, że kod nie został 
skopiowany poprawnie. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę programowania od 
początku, próbując różnego ułożenia pilotów względem siebie.

Adn. 2
a) Aby aktywować pilota WHY EVO w radioodbiorniku dla marki oznaczonej w tabeli logo                  , 
postępuj według procedury opisanej poniżej:

1. Podejdź do swojego radioobiornika na odległość około 3-4 metrów.

Uwaga! Nie używaj oryginalnego pilota przed wgraniem do radioodbiornika pilota WHY EVO.

2. Na pilocie WHY EVO naciśnij i przytrzymaj przez około 8-10 sekund przycisk, który wcześniej 
skopiowałeś. Kiedy dioda led w pilocie zacznie migać, zwolnij przycisk.
3. Poczekaj aż dioda zgaśnie. Operacja aktywacji nadajnika została wykonana poprawnie, a pilot WHY 
EVO jest gotowy do użycia.
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b) Aby aktywować pilota WHY EVO w radioodbiorniku dla marki nie oznaczonej w tabeli logo                  ,
postępuj zgodnie z instrukcją radioodbiornika. 

Może się zdarzyć tak, że radioodbiornik ma wyłączony tryb automatycznej aktywacji             . 
W tym przypadku pilota WHY EVO należy aktywować w tradycyjny sposób, postępując zgodnie z 
instrukcją radioodbiornika.

APRIMATIC TR2, TR4, TM4 MHOUSE TX4, GTX4, GTX4C, GTX8

BENINCA T2/4WV, TO.GO2/4WV NICE SMILO, FLOR, ON

CARDIN S449 RIB LITHIO

DEA MIO TR2, MIO TR4 SILVELOX MHz 2007, QUARTZ SAW

FADINI JUBI, JUBI SMALL SOMMER 4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 
(868), 4022 TXO2 (434)

GIBIDI AUO1590, AU1600, DOMINO TELCOMA FM 402

KEY TXB-42R, TXB-44R, SUB44R VDS TRQ

LABEL SPYCO

BFT Mitto
(Mitto2/Mitto4, Mitto B RCB 02 R1 2CH/Mitto B RCB 04 R1 4CH, Kleio2/Kleio4, RB, Ghibli)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko nadajnika WHY EVO w odległości 3-5 cm, tak jak pokazano to na 
rysunku poniżej.

4. Na oryginalnym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz skopiować i przytrzymaj go do momentu aż 
dioda w pilocie WHY EVO zaświeci się światłem ciągłym. Zwolnij przycisk, dioda led w pilocie WHY 
EVO zamruga dwukrotnie w odstępie 2 sekund.
5. Naciśnij ukryty przycisk w oryginalnym pilocie, aby nadać kod. W przypadku nowej wersji pilotów 
Mitto funkcję ukrytego przycisku aktywuje się poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch pierwszych 
przycisków.
6. Dioda led zacznie szybko mrugać, naciśnij przycisk na pilocie WHY EVO, gdzie ma zostać zapamiętany 
kod, który przed chwilą skopiowałeś. Dioda led zgaśnie.
7. Aktywuj WHY EVO w radioodbiorniku zgodnie z procedurą dla marki oznaczonej logo                  .
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FAAC 433-868 SLH
(XT2 433 SLH/XT4 433 SLH; TML2 433 SLH/TML4 433 SLH, T2 433 SLH/T4 433 SLH, XT2 868 SLH/
XT4 868 SLH, TML2 868 SLH/TML4 868 SLH, T2 868 SLH/T4 868 SLH, DL2 868 SLH/DL4 868 SLH)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 na pilocie WHY EVO, a następnie wciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij oba przyciski. Dioda led na pilocie WHY EVO zacznie migać w odstępach 2-sekundowych.
3. Na oryginalnym pilocie naciśnij jednocześnie przycisk 1 i 2, aby nadać kod. Dioda led zacznie migać.
4. Podczas kiedy dioda led w pilocie Faac miga, umieść nadajniki naprzeciwko siebie w odległości 3-5 cm, 
tak jak pokazano to na rysunku poniżej. Na oryginalnym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz skopiować. 
Dioda w pilocie WHY EVO zacznie migać szybciej niż poprzednio, co oznacza poprawne skopiowanie 
kodu.

5. Podczas gdy dioda w nadajniku WHY EVO nadal miga, naciśnij na nowym pilocie przycisk, na którym 
chcesz zapisać kod skopiowany przed chwilą. Dioda led zgaśnie.
6. Aktywuj WHY EVO w radioodbiorniku wciskając zaprogramowany przed chwilą przycisk. Jeśli 
aktywacja nie uda się za pierwszym razem, powtórz tą czynność do skutku.

Jeśli potrzebujesz wyemitować ukryty kod za pomocą pilota WHY EVO:
1. Naciśnij jednocześnie przycisk 1 i 2 przez około 8 sekund. Zwolnij przyciski, kiedy dioda led zacznie 
migać.
2. Podczas gdy dioda miga, naciśnij przycisk, pod którym znajduje się ukryty kod.


