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Niezwłocznie nacisnąć i trzymać wybrany przycisk pilota 
SLH_XT przekazującego klucz kodujący. Dioda LED w pilocie 
odbierającym S3 powinna błyskać i po chwili sześć błysków 
(dwa długie i dwa krótkie błyski diody - hymn kibica ) diody LED 
pilota odbierającego S3 potwierdza skuteczne przekazanie klu-
cza kodującego. 
Dwukrotne, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota S3, któ-
ry odebrał klucz kodujący, w pobliżu odbiornika którego kanał 
posiada ten sam klucz kodujący kończy konfigurację przycisku. 
------------------------------------------------------------------------------
Przykład2 Przycisk pilota MASTER 
S3 przekazuje radiowo klucz kodujący 
przyciskowi pilota SLH_XT.

Położyć pilota S3 przekazującego i pi-
lota odbierającego SLH_XT zgodnie z 
rysunkiem i nacisnąć równocześnie na 
pilocie przekazującym S3 przyciski P1 
i P2, dioda LED pilota S3 wolno miga, 
zwolnić oba przyciski i niezwłocznie nacisnąć i trzymać na pilocie 
przekazującym S3 przycisk, który ma przekazać klucz kodujący, 
dioda LED pilota przekazującego S3 świeci światłem ciągłym. 
Nie zwalniając przycisku na pilocie przekazującym S3, naci-
snąć i przytrzymać przycisk na pilocie odbierającym SLH_XT. 
Dwa błyski diody LED pilota odbierającego SLH_XT potwierdza-
ją skuteczne przekazanie klucza kodującego. 
Dwukrotne, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota SLH_XT, 
który odebrał klucz kodujący, w pobliżu odbiornika którego kanał 
posiada ten sam klucz kodujący kończy konfigurację przycisku. 
------------------------------------------------------------------------------
Przykład3 Przycisk pilota MASTER SLH_XT 
przekazuje radiowo klucz kodujący przyciskowi 
pilota SLH_XT.
Nacisnąć równocześnie na pilocie przekazu-
jącym MASTER przyciski P1 i P2, dioda LED  
pilota wolno miga, zwolnić oba przyciski i nie-
zwłocznie na pilocie MASTER nacisnąć i trzy-
mać przycisk mający przekazać klucz kodujący 
odbiornikowi. 
Trzymając Nie zwalniając przycisku na pilocie 
przekazującym, nacisnąć i przytrzymać przycisk 
na pilocie odbierającym SLH. Dwa błyski diody 
LED pilota odbierającego SLH potwierdza sku-
teczne przekazanie klucza kodującego.  
Dwukrotne, w ciągu 1s, naciśnięcie przycisku pilota, który ode-
brał klucz kodujący, w pobliżu odbiornika którego kanał posiada 
ten sam klucz kodujący kończy konfigurację przycisku.
------------------------------------------------------------------------------
3.Losowanie nowych kluczy kodujących przycikom  pilotów S2 
i S3. UWAGA: Wszystkie przyciski pilota po wylosowaniu otrzy-
mują nowe, różne klucze kodujące. 
Nacisnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED 
pilota wolno miga, ponownie nacisnąć równocześnie P1 i P2, 
dioda LED pilota miga szybko, niezwłocznie naciskać przyciski 
P2 - P1 - P2. Hymn kibica, migany diodą LED potwierdza sku-
teczne losowanie.
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
4.Zamiana pilota MASTER w Pilota SLAVE.
Pilotem SLAVE nie można przekazywać kluczy kodujących  
innym pilotom, może on natomiast odbierać klucz kodujący 
przycisku pilota MASTER. W pilocie MASTER, po naciśnięciu 
przycisku dioda LED  krótko błyska, a potem świeci światłem 
ciągłym. W pilocie SLAVE, po naciśnięciu przycisku, dioda LED 
od razu świeci światłem ciągłym.
Zamiana pilota MASTER w pilota SLAVE jest  nieodwracalna.
Nacisnąć równocześnie na pilocie MASTER przyciski P1  i P2, 
dioda LED pilota wolno miga, ponownie nacisnąć równocześnie 
P1 i P2, dioda LED pilota miga szybko, niezwłocznie naciskać 
przyciski P1 - P2 - P1.
Hymn kibica, migany diodą LED potwierdza skuteczną  zamianę 
pilota Master w pilota SLAVE.
------------------------------------------------------------------------------
5. Bateria pilota
Poprawną pracę pilota sygnalizuje zielona dioda LED pilota  
a baterię do wymiany sygnalizuje czerwona dioda LED.
Użytkownik może trzyklikiem sprawdzić stan baterii:
bardzo dobra - trzy zielone błyski diody LED pilota,
dobra - dwa zielone błyski diody LED pilota,
dostateczna - jeden zielony błysk diody LED pilota,
bateria do wymiany - jeden czerwony błysk diody LED.
Baterię pilota można wymienić po usunięciu prawego przycisku. 
Należy nożem podważyć przycisk wzdłuż górnej krawędzi pilota.
------------------------------------------------------------------------------
6. Dane techniczne

Lp Nazwa Wartość Uwagi
1 Zasilanie 3V 1 x CR2032
2 Pobór prądu 20mA nadawanie
3 Częstotliwość 433/868MHz

------------------------------------------------------------------------------
7. Gwarancja 
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwaran-
cyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z 
odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obo-
wiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej 
zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że piloty S2_S3 
są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst 
deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem 
internetowym: www.proxima.pl

RoHS

Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automa-
tyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały 
wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przezna-
czenie urządzenia.
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Systemy SLH i GENIUS oraz systemy o różnych częstotliwo-
ściach pracy  nie współpracują ze sobą.
Systemy SLH i system GENIUS są systemami których trans-
misje radiowe kodowane są kluczem kodującym.
Przyciski pilotów SLH/GENIUS typu MASTER potrafią wysłać 
dwa rodzaje transmisji: 
transmisję sterującą kanałem odbiornika,
transmisję specjalną, zawierającą klucz kodujący transmisję 
sterującą tego przycisku.
Każdy przycisk pilota SLH/GENIUS potrafi odebrać transmi-
sję specjalną przycisku zawierającą klucz kodujący przycisku 
innego pilota i od tego momentu używa go do kodowanie swojej 
transmisji sterującej. 
Każdy kanał odbiornika SLH/GENIUS potrafi odebrać dwa 
rodzaje transmisji: 
transmisję sterującą kanałem odbiornika, 
oraz transmisję specjalną, zawierającą klucz kodujący trans-
misję sterującą przycisku pilota.
Odbiornik po odebraniu radiowej transmisji sterującej przy-
cisku pilota, zakodowanej kluczem odbiornika, reaguje na tą 
transmisję.
Pilot posiada procedurę losowania nowych, unikalnych kluczy 
kodujących wszystkim przyciskom pilota.
Pilot posiada procedurę nieodwracalnej zamiany pilota MA-
STER w pilota SLAVE. Pilot SLAVE nie potrafi wysyłać transmisji 
zawierającej klucz kodujący swoich przycisków, ale nadal potrafi 
odbierać transmisję zawierającej klucz kodujący. 
------------------------------------------------------------------------------
1.Wysyłanie transmisji specjalnej zawierającą klucz kodujący 
przez przyciski pilotów: 
S2, S3, Genius AMIGO, Genius KILO, SLH XT2 
SLH XT4.
Nacisnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED 
pilota wolno miga, zwolnić oba przyciski, niezwłocznie nacisnąć 
i trzymać naciśnięty wybrany przycisk pilota - przycisk wysyła 
transmisję specjalną zawierającą klucz kodujący - dioda LED 
pilota świeci światłem ciągłym. 
------------------------------------------------------------------------------

2.Odbieranie transmisji specjalnej zawierającą klucz kodu-
jący przycisku: 
przez przyciski pilotów: S2, S3,
Nacisnąć równocześnie na pilocie przyciski P1 i P2, dioda LED 
pilota wolno miga, zwolnić oba przyciski, niezwłocznie nacisnąć 
i zwolnić wybrany przycisk pilota - przycisk jest w stanie odbioru 
transmisji specjalnej zawierającej klucz kodujący - dioda LED 
pilota jest zgaszona. 
Gdy przycisk pilota odbierze transmisji specjalnej zawierającą 
klucz kodujący przycisku, to dioda LED pilota odbierającego 
miga hymn kibica (dwa długie i cztery krótkie błyski). 
przez przyciski pilotów: 
Genius AMIGO, Genius KILO, SLH XT2 SLH XT4.
W bliskiej obecności pilota wysyłającego (przekazującego) 
transmisję specjalną zawierającą klucz kodujący przycisku, 
nacisnąć wybrany przycisk pilota odbierającego. Dwa błyski 
diody LED pilota odbierającego potwierdzają odebranie klucza 
kodującego.
Piloty zawierają odbiornik o niewielkiej czułości. Podczas prze-
kazywania klucza kodującego antena nadawcza pilota przekazu-
jącego powinna znajdować się jak najbliżej anteny odbiorczej 
pilota odbierającego. Przed przystąpieniem do przekazywania 
należy sprawdzić i ewentualnie wymienić baterie w obu pilotach.
------------------------------------------------------------------------------
Przykład1 Przycisk pilota MASTER 
SLH_XT przekazuje radiowo klucz 
kodujący przyciskowi pilota S3.

Położyć pilota SLH_XT przekazują-
cego i pilota odbierającego S3 zgod-
nie z rysunkiem.
Nacisnąć równocześnie na pilocie 
odbierającym S3 przyciski P1 i P2, 
dioda LED pilota S3 wolno miga, zwol-
nić oba przyciski. Niezwłocznie naci-
snąć i zwolnić wybrany przycisk pilota S3, który ma odebrać klucz 
kodujący przycisku pilota SLH_XT, dioda LED pilota S3 gaśnie.
Niezwłocznie, równocześnie nacisnąć przyciski P1 i P2 na pi-
locie przekazującym SLH_XT, dioda LED pilota przekazującego 
SLH_XT wolno miga. Zwolnić oba przyciski.
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