
The universal remote control works with most 433Mhz Chamberlain, Motorlift or Liftmaster 

garage door openers, gate opener controls and external receivers except LM50K, ML510 and 

HE500AN. It allows programming a different code to any of its four buttons. 

 

Programming: At first, refer to opener, control board or external receiver manual to locate the 

respective programming button (Fig. 2). Also refer to the respective “Program your opener and 

remote control” or “Radio” section in this manual. 

Step1: To enter the universal remote controls programming mode: 

Push and hold left and right button on the universal remote control simultaneously until its LED 

goes constantly on for approx. 30 sec (= time frame for programming). 

Step 2: Now push programming button on the opener, control board or external receiver. The 

respective programming LED will go on constantly (also refer to opener, control board or external 

receiver manual). 

Step 3: Select a button on the universal remote control, push it repeatedly until the programming 

LED responds (also refer to opener, control board or external receiver manual to learn how the 

respective programming LEDs respond). Proceed with Step 4. 

Step 4: Push a different button on the universal remote control to exit (LED goes off) its 

programming mode.  

Delete a remote control (also refer to opener, control board or external receiver manual): Push 

the programming button on the opener, control board or external receiver until its programming 

LED goes off. 

In case of programming failure: 

Time frame for programming expired. Repeat programming starting with step1. Step 4 was not 

executed. 

Device not compatible (check compatibility on www.chamberlain.eu or www.liftmaster.eu) 

 

 

 

 

 

 

http://www.liftmaster.eu/


 

 

Το τηλεχειριστήριο Universal TX4UNIF  λειτουργεί με τα περισσότερα μοντέλα μηχανισμών 

γκαραζόπορτας συχνότητας 433MHz  & τους εξωτερικούς δέκτες Chamberlain, Motorlift & 

Liftmaster, εκτός από τα μοντέλα LM50K, ML510 και HE500AN. 

Επιτρέπει τον προγραμματισμό ενός διαφορετικού κωδικού σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα 

κουμπιά του. 

Προγραμματισμός:  

Αρχικά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου ή εξωτερικού δέκτη για να εντοπίσετε το 

αντίστοιχο κουμπί προγραμματισμού (Εικ. 2). Ανατρέξτε επίσης στην αντίστοιχη ενότητα 

«Προγραμματίστε  το τηλεχειριστήριο» ή «Δεκτή» σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Βήμα 1: Για να μπείτε στη λειτουργία προγραμματισμού των  τηλεχειριστηρίων TX4UNIF : Πιέστε 

και κρατήστε πατημένο το αριστερό και το δεξί κουμπί στο τηλεχειριστήριο  ταυτόχρονα, μέχρι να 

ανάψει συνεχώς το LED. ( χρονικό πλαίσιο προγραμματισμού = 30 δευτερόλεπτα περίπου). 

Βήμα 2: Τώρα πιέστε το κουμπί προγραμματισμού του μοτέρ στον πίνακα ελέγχου ή στον 

εξωτερικό δέκτη. Το αντίστοιχο LED προγραμματισμού θα ανάβει συνεχώς. 

Βήμα 3: Επιλέξτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο TX4UNIF με το οποίο θέλετε να λειτουργείτε την 

γκαραζόπορτα σας , πιέστε το επανειλημμένα μέχρι να ανταποκριθεί η λυχνία προγραμματισμού 

και το μοτέρ να αρχίσει να δουλεύει.  

Βήμα 4: Πιέστε ένα διαφορετικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο TX4UNIF για έξοδο (το LED σβήνει) 

από τη λειτουργία προγραμματισμού του. 

Διαγραφή τηλεχειριστηρίου (ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου ή εξωτερικό 

δέκτη): Πιέστε το κουμπί προγραμματισμού στο μοτέρ, στην πλακέτα ελέγχου ή στον εξωτερικό 

δέκτη μέχρι να σβήσει η λυχνία προγραμματισμού. 

Σε περίπτωση αποτυχίας προγραμματισμού: 

➢ Το χρονικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό έληξε.  Επαναλάβετε τον προγραμματισμό 

ξεκινώντας από το βήμα 1.  

➢ Το βήμα 4 δεν εκτελέστηκε. Μη συμβατή συσκευή (ελέγξτε τη συμβατότητα στο 

www.chamberlain.eu ή στο www.liftmaster.eu) 


