Pilot PROXIMA T4 i T8 - systemowy
Pilot Nr 1
Pilot Nr 2

Pilot Nr 1

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia
przeznaczenia produktu Proxima.

1. Działanie
Pilot T4 to jeden pilot czteroprzyciskowy (działają również
kombinacje przycisków) produkowany w wielu systemach
kodowania.
Pilot T8 to dwa niezależne piloty czteroprzyciskowe. (2xT4)
Każdy z dwóch pilotów może mieć własny, niezależny system kodowania. Zapytaj o dostępne systemy kodowania.

2. Sygnalizacja słabej baterii

Jeżeli po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku pilota, dioda LED pilota po 3s miga wolno lub pozostaje zgaszona
- należy wymienić baterię w pilocie na nową.
W działającym pilocie użytkownik może w każdej chwili
sprawdzić stan baterii naciskając trzy lub więcej razy dowolny przycisk pilota. Jeżeli po chwili dioda LED pilota błyska trzy razy, bateria jest bardzo dobra, jeżeli błyska dwa
razy bateria jest średnia, a jeżeli miga raz bateria jest słaba.

3. Rejestracja pilota nr 1 i nr 2
Rejestracja pilota/przycisku pilota nr 1 i pilota nr 2 odbywa się
zgodnie z instrukcją obsługi odbiornika, w którym pilot/przycisk
ma zostać zarejestrowany.
Niektóre systemy (np. BFT, APRIMATIC) do rejestracji pilota
w sterowniku wymagają użycia tzw. ukrytego przycisku. Pilot nr 1
i pilot nr 2 wysyła kod ukrytego przycisku natychmiast po równoczesnym naciśnięciu wszystkich czterech przycisków pilota.
Pilot nr 1 i nr 2 rozpoczyna wysyłanie kodu ukrytego przycisku
po naciśnięciu i przytrzymaniu przez min. 30s swoich dwóch górnych przycisków.

4. Dane techniczne
Lp
1
2
3

Nazwa
Zasilanie
Wymiary
Częstotliwość

Wartość
3V 2xAAA
100 x 45 x 15mm
433.92 lub 433.42MHz

5. Gwarancja
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie
gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce
- do pobrania.
Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi.
Według dyrektywy 2012/19/ UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.
UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty T4 i T8 są zgodne z dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl

RoHS
Wejdź na YouTube i wpisz:
Proxima Pilot T4 i T8
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