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FM400OC2 
Bedugható, az FM400 sorozatú távvezérlőkhöz „nyitott kollektor” kimenetekkel 
rendelkező vevő. 
NOIREOC2 
Bedugható vevő „nyitott kollektor” kimenetekkel a NOIRE sorozatú távvezérlőkhöz. 
EDGEOC2 
Bedugható vevő "nyitott kollektor" kimenetekkel EDGE sorozatú távvezérlőkhöz. 
Az előző sorozatú TANGO (NEM Ugrókódos, NEM TangoSW) adókkal is 
kompatibilis.
TANGOOC2SW 
Bedugható vevő "nyitott kollektor" kimenetekkel TANGO SW sorozatú adókhoz.

Az FM400, NOIRE, EDGE és TANGOSW sorozatok öntanuló vevők, „nyitott 
kollektor” kimenetekkel. Ez a 3 sorozat (nem a TANGOSW) digitális kódoló 
rendszerrel rendelkezik, több mint egymillió különböző kombinációval. A távadók 
nem igényelnek programozást, mivel minden egyes adó kapott egy külön kódot a 
gyárban a tesztelési műveletek során. Az FM400 / NOIRE sorozat a hagyományos 
távirányítók fejlett változata; az „ugrókód” variálható kódrendszere fokozott 
biztonságot és feltörhetetlenséget biztosít. Ezenkívül az FM400 sorozat frekvencia 
modulációval (FSK) működik.

MODELLEK

ADATOK
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M.E FM400OC2 NOIREOC2 EDGEOC2
TANGO
OC2 SW

Tápegység Vdc 5 5 5 5

Fogyasztás tétlen állapotban mA 12 12 12 12

Üzemi hőmérséklet °C -20 +60 -20+60 -20+60 -20+60

Memorizálható kódok 24LC04 - 163 / 70 (R.C.) 163 244

Memorizálható kódok 24LC16 - 675 / 289 (R.C.) 675 1012

Memorizálható kódok 24LC32 500 - - -

Memorizálható kódok 24LC64 1012 ---

The following description covers the procedures for memorizing transmitters 
directly in the receiver; for programming with PRG, refer to the relative manuals.
OC2 receivers have two outputs and a number of options, with the following rules:
- the same code cannot be programmed on more than one channel of the same 
receiver.
- only pulse operating mode is enabled in output (1).
- the code memorized activates one function of the circuit board connected. For 
operation and options, refer to the control unit manual. 
- during programming, keep the transmitter and receiver about 50 cm apart.
- all the codes programmed in a receiver are stored in the memory chip (M, fig. 1). 
If the memory chip is moved to another receiver (of the same series), the entire 
programming is retained. 

Self-learning of codes for operation of output 1 
This output is usually combined with the control unit's Step/Step control.
- Press button P1 (fig.1) quickly on the receiver.
- LED L1 blinks 5 times.
- During the blinks, press the key of the code to be memorized on the transmitter.

TRANSMITTER PROGRAMMING
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ROLLING-CODE SYSTEM

The FM400 and NOIRE series have rolling-code systems. This provides an 
extremely high level of security, since there is no risk of cloning of the code 
transmitted.

CAUTION!  In the NOIRE series, the Rolling-Code function can be disabled 
by removing the jumper JP1.

VEVŐ MŰSZAKI LEÍRÁSA
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RECOMMENDATIONS

- Before doing any wiring or modifications to the connections, cut the power 
supply.
- Non-observance of the above instructions could adversely affect the proper 
operation of the device.
TELCOMA S.r.l. disclaims all responsibility for any malfunctions and/or 
damage caused by failure to observe the above instructions.



FM400OC2 
Plug-in receiver with “open collector” outputs for FM400 series remote controls
NOIREOC2 
Plug-in receiver with “open collector” outputs for NOIRE series remote controls
EDGEOC2 
Plug-in receiver with “open collector” outputs for EDGE series remote controls
Also compatible with transmitters in the previous series TANGO (NO Rolling-Code, 
NO TangoSW)
TANGOOC2SW 
Plug-in receiver with “open collector” outputs for TANGO SW series remote controls

The FM400, NOIRE, EDGE and TANGOSW series are self-learning receivers with 
“open collector” outputs. These 3 series (no TANGOSW) feature a digital coding 
system with over a million different combinations. The transmitters do not require any
programming since the code, different for each transmitter, is set at the factory during 
the testing operations. The FM400 / NOIRE series is an advanced version of 
traditional remote controls; its “Rolling-Code” variable code system provides 
enhanced security and inviolability. Moreover, the FM400 series operates with 
frequency modulation (FSK).

MODELS

SPECIFICATIONS
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u.m. FM400OC2 NOIREOC2 EDGEOC2
TANGO
OC2 SW

Power supply Vdc 5 5 5 5

Consumption when idle mA 12 12 12 12

Operating temperature °C -20 +60 -20+60 -20+60 -20+60

Memorizable codes 24LC04 - 163 / 70 (R.C.) 163 244

Memorizable codes 24LC16 - 675 / 289 (R.C.) 675 1012

Memorizable codes 24LC32 500 - - -

Memorizable codes 24LC64 1012 ---

Az alábbi leírás az adóegység közvetlenül a vevőkészülékben való tárolásával 
foglalkozik; a PRG programozáshoz használja a relatív kézikönyvet. Az OC2 
vevők két kimenettel és számos opcióval rendelkeznek, az alábbi szabályokkal:
- ugyanazt a kódot nem lehet ugyanazon vevő több csatornájára programozni.
- csak az impulzus üzemmód van engedélyezve a kimenetnél (1).
- a memorizált kód aktiválja a csatlakoztatott áramköri lap egyik funkcióját.
   A működéshez és opciókhoz lásd a vezérlőegység kézikönyvét.
- programozás közben tartsa az adóegységet és a vevőegységet kb. 50 cm 
   távolságra.
- a vevőbe programozott összes kód a memória chipben van tárolva (M, 1. ábra). 
Ha a memória chipet egy másik vevőbe (ugyanaz a sorozat) helyezik át, akkor a
  teljes programozás megmarad. 

Az 1. kimenet működtetésére szolgáló kódok öntanulása
Ez a kimenet általában a vezérlés Step / Step funkciójával van kombinálva.
- Nyomja meg gyorsan a P1 gombot (1. ábra) a vevőegységen.
- Az L1 LED villog 5-ször.
- A villogás alatt nyomja meg a memorizálandó kód gombját az adóegységen. 

ADÓ PROGRAMOZÁSA
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UGRÓKÓD RENDSZER
Az FM400 és a NOIRE sorozat ugrókódos rendszerrel rendelkezik. Ez rendkívül 
magas szintű biztonságot eredményez, mivel nincs lehetőség a továbbított kód 
klónozására.

VIGYÁZAT! A NOIRE sorozatban az ugrókód funkció kikapcsolható a JP1 
jumper eltávolításával.

RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
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JAVASLATOK
- Mielőtt bármilyen bekötést vagy átalakítást végezne, kapcsolja le a 
tápegységet.
- A fenti utasítások be nem tartása hátrányosan befolyásolhatja a készülék 
megfelelő működését.
- TELCOMA S.r.l. nem vállal felelősséget a fenti utasítások be nem 
tartásából eredő meghibásodásokért és / vagy károkért. 



The FM 400 series gives the possibility of memorizing remote controls directly in 
the receiver without having to manually operate it as described in the previous 
chapter.
To do so it is necessary to have at least a functioning 4 channels remote control 
which has already been memorized in the receiver using the procedure described 
above.
The operations described below must be carried out observing the times 
specified.
1 – Press together all 4 buttons of the already memorized remote control, for at 
least 3 seconds.
2 – Release the C5 button and within 2 seconds press shortly, on the same 
remote control, the button which is already memorized in the receiver (example: 
C1)
3 – Within 2 seconds press the button on the remote control which has to be 
memorized in the receiver.
If necessary repeat the procedure also for the other buttons.
On the receiver it is also possible to disable the remote programming function by 
closing the JP1 jumper (fig. 1).

REMOTE SELF-LEARNING (for the FM400 series only)

HOW TO DELETE CODES
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1. How to delete a code.
With this operation one or more codes may be deleted from the receiver memory.
- During the programming stage, press the P button 4 times.
- The LED corresponding to the button will emit 5 series of 4 blinks.
- During this stage transmit using the remote control that has to be deleted.
The LED will light up steadily for a few seconds indicating that the delete procedure 
has been successfully completed.

2. How to delete all codes (reset)
If the device is reset, the receiver memory is deleted entirely.
- Keep the P1 button in fig.1 pressed for at least 10 seconds until the LEDs of both 
buttons light up simultaneously. After a few seconds the LEDs will go off, indicating 
that the delete procedure has been successfully completed.
- Repeat the learning procedure.
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A vevőegység LED-je egy hosszabb villogást ad, jelezve, hogy a kód 
megfelelően memorizálva lett.
Ismételje meg az öntanítási műveletet bármely másik adóval.

A 2. kimenet működtetésére szolgáló kódok öntanulása 
Előfordulhat, hogy ez a kimenet (második csatorna) nem érhető el néhány 
vezérlőegység-modellben. Három különböző tanulási eljárás létezik, amelyek 
mindegyike más működési módot követel:
1) PULSE mód: a kimenet csak rádióadás közben aktív.
- Nyomja meg gyorsan a P2 gombot (1. ábra) a vevőegységen.
- Az L2 LED villog 5-ször.
- A villogás alatt nyomja meg a memorizálandó kód gombját az adóegységen.  
A vevőegység LED-je egy hosszabb villogást ad, jelezve, hogy a kód 
megfelelően memorizálva lett.
- Ismételje meg az öntanítási műveletet bármely másik adóval.  
2) STEP / STEP üzemmód; az első átvitel/adás aktiválja a kimenetet (ON/BE), a 
következő kikapcsolja (OFF/KI).
- Programozás közben nyomja meg kétszer a P2 gombot (1. ábra).
- Az L2 LED ötször duplán villog.
- A villogás alatt nyomja meg a memorizálandó kód gombját az adóegységen.
- A LED néhány pillanatig folyamatosan világít, hogy megerősítse, hogy a tanulási 
folyamat sikeres volt.
- Ha az áramellátás megszakad az aktivált kimenettel, akkor az kikapcsol. 
3) IDŐZÍTŐ ÜZEMMÓD: az adó gomb elengedése után a kimenet 30 
másodpercig aktív marad.
- Programozás közben háromszor nyomja meg a P2 gombot (1. ábra).
- Az L2 LED 3 villogást ad ötször egymás után.
- Az L2 LED néhány pillanatig folyamatosan világít, hogy megerősítse, hogy a 
tanulási folyamat sikeres volt. A P2 gombhoz tartozó kimenet most időzítő 
üzemmódban működik.
A NOIRE és az FM400 szoftverrel és a hozzájuk tartozó programozókkal az 
időzítő idejének beállítása 1-255 másodpercig programozható. 
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Az FM 400 sorozat lehetővé teszi, hogy a távvezérlőt közvetlenül a 
vevőegységben tárolja, anélkül, hogy manuálisan kellene működtetnie az előző 
fejezetben leírtak szerint.
Ehhez legalább egy működőképes 4 csatornás távirányító szükséges, ami már  
memorizálva lett a vevőben a fent leírt eljárással.
Az alább leírt műveleteket a megadott időpontok figyelembevételével kell 
elvégezni.
1 - Nyomja meg legalább 3 másodpercig a már elmentett távirányító mind a 4 
gombját.
2 - Engedje el a C5 gombot és 2 másodpercen belül nyomja meg röviden 
ugyanazon a távirányítón azt a gombot, ami már memorizálva lett a vevőben 
(például: C1)
3 - 2 másodpercen belül nyomja meg a távirányítón azt a gombot, amit 
memorizálni szeretne a vevőegységben.
Ha szükséges, ismételje meg az eljárást a többi gombbal is.
A vevőkészüléken a JP1 jumper bezárásával is kikapcsolható a távoli 
programozási funkció (1. ábra).

TÁV-ÖNTANULÁS (csak az FM400 sorozathoz)

A KÓDOK TÖRLÉSE
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1. Egy kód törlése.
Ezzel a művelettel egy vagy több kód törölhető a vevő memóriájából.
- A programozás során nyomja meg a P gombot 4-szer.
- A gombnak megfelelő LED sorozatban ötször bocsát ki 4 villogást.
- Ebben a szakaszban küldjön egy jelet a törölni kívánt távvezérlővel.
- A LED néhány másodpercig folyamatosan világít, jelezve, hogy a törlési eljárás 
sikeresen befejeződött. 

2. Az összes kód törlése (visszaállítás/reset)
Ha a készüléket visszaállítja (reset), a vevő memóriája teljesen törlődik.
- Tartsa a P1 gombot lenyomva legalább 10 másodpercig (1. ábra), amíg 
mindkét gomb LED-je egyszerre világít. Néhány másodperc elteltével a LED-ek 
kialszanak, jelezve, hogy a törlési eljárás sikeresen befejeződött.
- Ismételje meg a tanulási eljárást. 

7

The LED on the receiver gives a longer blink to confirm that it has been 
memorized correctly.
Repeat the self-learning operation for any other transmitters.

Self-learning of codes for operation of output 2 
This output (second channel) may not be available in some control unit models. 
There are three different learning procedures, each of which assigns a different 
operating mode:
1) PULSE mode: the output is only active during radio transmission.
- Press button P2 (fig.1) quickly on the receiver.
- LED L2 blinks 5 times.
- During the blinks, press the key of the code to be memorized on the transmitter.
The LED on the receiver gives a longer blink to confirm that it has been 
memorized correctly.
Repeat the self-learning operation for any other transmitters. 
2)STEP/STEP mode; the first transmission activates the output (ON) and the next 
one deactivates it (OFF). 
- During programming, press key P2 (fig. 1) twice.
- LED L2 will blink twice, 5 times. 
-During the blinks, press the key of the code to be memorized on the transmitter.
- The LED remains on steadily for a few moments to confirm that the learning 
procedure has been successful.
If the power supply fails with the output activated, it is deactivated.
3)TIMER MODE: after release of the transmission button, the output remains on 
for 30”.
- During programming, press key P2 (fig. 1) three times.
- LED L2 will emit 5 sets of 3 blinks.
- LED L2 remains on steadily for a few moments to confirm that the learning 
procedure has been successful. The output relating to key P2 is now operational 
in timer mode. 
With the NOIRE and FM400 software and the relative programmers, the timer 
time setting can be programmed from 1 to 255 seconds.

GB



VÉGSŐ JAVASLATOK

1. Mindig jelezze a modellt (FM400, NOIRE, EDGE vagy TANGOSW sorozat), 
amikor memória chipeket rendel a vevőhöz.
2. Csökkentett adótartomány esetén (hatótáv) cserélje ki az elemet egy azonos 
típusú elemre.
3. TELCOMA S.r.l. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosíthassa 
termékeit, ha úgy ítéli meg, hogy ettől esztétikai és / vagy funkcionális jellemzői 
javulnak. 

WARRANTY

This warranty covers the product against defects in workmanship or materials.
The warranty expires automatically in case of tampering or failure to use the product 
properly.
During the warranty period TELCOMA S.r.l. will repair and/or replace any faulty 
components which have not been tampered with.
Right of call, as well the costs of removal, packing and transportation of the product 
for repair or replacement, shall be charged entirely to the customer.

DISPOSAL

This product is made of various components which may contain 
polluting substances. Do not pollute the environment!
Inquire about recycling or disposal procedures and dispose of 
product in compliance with regulations locally in force.
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The undersigned, Ennio Ambroso, legal representative of: TELCOMA S.r.l. Via L. 
Manzoni 11, 31015 Conegliano (TV) ITALY
Declares that the product FM400OC2, NOIREOC2, EDGEOC2, TANGOOC2SW
Is in accordance with the essential requirement of article 3 and related provisions of 
Directive 1999/5/EC if implemented for the said use.
Is in accordance with the health and safety requirements, Article 3.1.a 
Applicable Standard: EN 60950
Is in accordance with the safety requirements related to Electromagnetic 
compatibility, Article 3.1.b 
Applicable Standard: EN 301 489-3
Is in accordance with the Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters, Article 3.2 
Applicable standard: ETSI EN 300 220-3
Place and date, Conegliano 20/10/2011 Legal representative

Ennio Ambroso

CE DECLARATION
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ANTENNA

A csomagban található egy kábel, ami kiegészítő antennaként használható, ha be 
van kötve a vezérlés megfelelő csatlakozóira.
A távvezérlők vételének és tartományának javítása érdekében javasoljuk, hogy 
433 MHz-es antennát telepítsen (például DAMA430).
Az antennát magas helyre kell felszerelni, és fémelemektől (korlátok, hálók, stb) 
távol kell elhelyezni.
Az antenna és a vevő közötti kapcsolatot 50 ohm impedanciájú kábellel (például 
RG58 koax kábel) kell elvégezni. Ha egy mód van rá, ne használjon 10 méternél 
hosszabb kábelt.
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MIT JELENT A LED VILLOGÁSA ( L1 és L2, 1. ábra)

VILLOGÁS MÓDJA LEÍRÁS

L2 3 másodpercig világít Vevő be lett kapcsolva

Egy LED 1 gyors villanása 1 memorizált kód fogadása, impulzív

Egy LED 2 gyors villanása 1 memorizált kód fogadása P / P-ben

 2 LED váltakozó villogása programozásnál azt jelenti, hogy a memória megtelt

2 LED együtt villog A programozás során azt jelenti, hogy a memóriában 
már szerepel a memorizálandó kód

Egy LED 3 gyors villanása 1 memorizált kód fogadása időzítőben/timer

2 LED pár másodpercig 
világít  

azt jelenti, hogy a távirányító egy másik családba 
tartozik mint a többi, már memorizált távirányító



FINAL RECOMMENDATIONS

1. Always state the model (FM400, NOIRE, EDGE or TANGOSW series) clearly 
when ordering additional memory chips for the receivers.
2. In case of decreased transmitter range, replace battery with one having identical 
specifications.
3. TELCOMAS.r.l. reserves the right to make any modifications to its products, at any 
time, as it deems proper in order to enhance its aesthetic and/or functional 
characteristics.

GARANCIA
Ez a garancia vonatkozik a gyári hibás termékekre és / vagy a rossz anyagok 
hibáiból eredő károkra. A garancia automatikusan megszűnik, ha a terméket 
szétszedi vagy nem rendeltetés szerint használja.
A garanciaidő alatt a TELCOMA S.r.l. megjavítja és / vagy kicseréli a hibás 
alkatrészeket, amelyeket nem módosítottak.
A kiszállási költséget, valamint a javításhoz vagy cseréhez szükséges 
csomagolási és szállítási költségek teljes egészében az ügyfelet terheli.

MEGSEMMISÍTÉS / KIDOBÁS

Ez a termék különböző összetevőkből áll, amelyek szennyező 
anyagokat tartalmazhatnak. Ne szennyezze a környezetet!
Kérdezze meg az újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási 
eljárásokat, és a terméket a helyi előírásoknak megfelelően 
távolítsa el.
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Alulírott, Ennio Ambroso, jogi képviselője a: TELCOMA S.r.l. Via L. Manzoni 11, 
31015 Conegliano (TV) OLASZORSZÁG
Kijelenti, hogy az FM400OC2, NOIREOC2, EDGEOC2, TANGOOC2SW termékek 
megfelelnek az 1999/5 / EK irányelv 3. cikkében foglalt alapvető 
követelményeknek és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseknek, ha arra használják.
Megfelel az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a 3.1.a cikknek
Alkalmazható szabvány: EN 60950
Megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó biztonsági 
követelményeknek, 3.1.b
Alkalmazandó szabvány: EN 301 489-3
Megfelel az elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyekben, 3.2
Alkalmazandó szabvány: ETSI EN 300 220-3

Place and date, Conegliano 20/10/2011 Legal representative

Ennio Ambroso

CE NYILATKOZAT
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AERIAL

In the package you can fine a cable that can be use as additional antenna, if 
connected to the central unit's clamp
To improve the reception and the range of the remote controls, we suggest to install 
an antenna in 433 MHz (for example DAMA430).
The antenna should be placed high and eventually above metal elements (railings, 
nets, …).
Connection between antenna and receiver should be made with a cable in 
impedance of 50 ohm (for example RG58). Possibly don't use longer than 10 meters 
cable.
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WHAT THE LED BLINKS MEAN (L1 and L2 of fig. 1)

KIND OF FLASHING DESCRIPTION

L2 alights for 3 seconds Just powered receiver

1 quick flash of one led Reception of 1 memorized code in impulsive

2 quick flash of one led Reception of 1 memorized code in P/P

alternating flash of 2 leds during programming, it means that memory is full

flash of 2 leds together
during programmation, it means that the code you are 
trying to memorize is already present in the memory

3 quick flash of one led Reception of 1 memorized code in timer

2 leds alight for few 
seconds

it means that the remote control has a different family 
from the already memorized remote controls




