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Rejestracja NOWEGO pilota z dostępem  
do odbiornika. 
Nacisnąć i zwolnić przycisk na płytce odbiornika. Dioda LED na 
płytce odbiornika miga wolno przez 10s. 
W czasie wolnego migania odbiornika nacisnąć i trzymać ukryty 
przycisk nowego pilota. 
Dioda LED odbiornika przestaje migać i zapala się na stałe na 5s.
Zwolnić ukryty przycisk. W ciągu 5s należy nacisnąć przycisk pilo-
ta, który ma sterować odbiornikiem - dioda LED odbiornika miga 
bardzo szybko. 
Potem dioda LED odbiornika miga wolno, w ciągu 10s można za-
rejestrować kolejnego nowego pilota - punkt 1.

Rejestracja NOWEGO pilota w pobliżu odbiornika 
- z wykorzystaniem już zarejestrowanego pilota.

1. Zarejestrowany pilot 
Nacisnąć ukryty przycisk zarejestrowanego pilota.  
Zwolnić ukryty przycisk. 
W ciągu 5s należy nacisnąć działający przycisk zarejestrowa-
nego pilota. 
Od tego momentu odbiornik przez 10s czeka na rejestrację NO-
WEGO pilota.

2. NOWY pilot Proxima
1. Niezwłocznie nacisnąć i zwolnić ukryty przycisk nowego pilota. 
W ciągu 5s należy nacisnąć przycisk pilota, który ma sterować 
odbiornikiem. 
W ciągu 10s można zarejestrować kolejnego nowego pilota - 
punkt 1.

PROXIMA 
jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy in-
nych producentów zostały uzyte wyłącznie w celu wyjaśnienia 
przeznaczenia produktu Proxima.

Ukryty przycisk

RoHS

GWARANCJA
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyj-
nej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia 
razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę 
odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy  
lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego 
ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty Proxima kompatybilne z BFT MITTO są 
zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: www.proxima.pl
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