
 

 

Το νέο μου  τηλεχειριστήριο 

 

1. Προγραμματισμός από GOL4 – ZEN 

 

 

 

 

 

 

 

2. Προγραμματισμός από ZEN – ZEN  

 

 

 

 

 

  

  

5s 

1. Σταθείτε κοντά στο κάγκελο. 

2. Πιέστε στο κέντρο με μια 
καρφίτσα στο ήδη 
προγραμματισμένο  
Τηλεχειριστήριο για 5 
δευτερόλεπτα, η λάμπα 
ανάβει, βγάλτε την 
καρφίτσα. 

ή 

3. Στο ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ τηλεχειριστήριο πιέστε το 

Κουμπί 1 για 10 δευτερόλεπτα. 

Κουμπί 1 10s 

4. Περιμένετε 10 

δευτερόλεπτα. 

1. Σταθείτε κοντά στο κάγκελο. 

2. Στο ήδη προγραμματισμένο 

τηλεχειριστήριο πιέστε τα κουμπιά 1 και 

2 ή 1 και 4 ταυτόχρονα για 3 

δευτερόλεπτα, ανάβει η λάμπα, αφήστε 

τα κουμπιά. 

ή 

3. Ξανά στο ήδη προγραμματισμένο 

τηλεχειριστήριο πιέστε τα κουμπιά 1 

και 2 ή 1 και 4 ταυτόχρονα για 3 

δευτερόλεπτα, η λάμπα 

αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα, 

αφήστε τα κουμπιά. 

ή 

Κουμπί 1 

ή 

10s 

4. Πάρτε το ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ τηλεχειριστήριο 

και πατήστε το Κουμπί 1 για 10 

δευτερόλεπτα. 

5. Περιμένετε 10 

δευτερόλεπτα. 



 

 

My new  remote control 

 

1. Programming from GOL4 – ZEN 

 

 

 

 

 

 

 

2. Programming from ZEN – ZEN  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5s 

1. Stand near the gate. 2. Press with a pin in 
the center of your old 
GOL4 remote control 
for 5 seconds, led light 
turns on, remove the 
pin. 

or 

3. Press button 1 of the NEW ZEN remote 

control for 10 seconds. 

Button 1 
10s 

4. Wait for 10 
seconds. 

1. Stand near the gate. 

2. On your old programmed ZEN remote 

control press the buttons 1 and 2 or 1 

and 4 at the same time for 3 seconds, 

led light turns on, leave the buttons. 

or 

3. Once again on your old 

programmed ZEN remote control 

press buttons 1 and 2 or 1 and 4 at 

the same time for 3 seconds, led light 

flashes for 2 seconds, leave the 

buttons.   

or 

Button 1 

or 

10s 

4. Take the NEW ZEN remote control and 

press button 1 for 10 seconds.  

5. Wait for 10 

seconds.  


