
SMXI Típus         Beépített (bedugható) vevő kódolása:

Beprogramozás az összes csatornára: 
Gombot nyomva tartani 3 sec-ig, Amikor a LED folyamatosan világít, akkor elengedni.

Távirányítót nyomva tartani 2 sec-ig, ameddig a LED 3 szor felvillan.

Beprogramozás egy kívánt gombra: 
Gombot röviden megnyomni: 10 sec.- belül a távirányítót nyomva tartani 2 sec-ig, 

Nyugtázásul a  LED 3 szor felvillan.

Törlés: Gomb nyomva tartani:  LED : kb 3 sec múlva világít, kb. 5 sec, majd villog 3-t
      A harmadiknál elengedni:  LED : szaporán villog, majd villog 5-t. 

Törölni csak MINDENT lehet, tehát az összes beprogramozott távirányító törlődik!

ROAD 400-as tolókapu automatikánál ez a vevő egység be van integrálva.
A RÁDIÓ jelű gombbal a fenti műveletek elvégezhetőek, a visszajelző az L1 LED.

A ROAD 400 alkalmas FIX kódú (FLO) vagy Ugrókódú adók (FLOR S) megtanulására is. 
( de vagy csak fix, vagy csak ugró tanítható meg. Teljes törlés után lehet átváltani másikra.) 

Külső dobozos UGRÓKÓDOS vevő     (régebben gyártották ugyanezt, a vezérlő alap panelbe bedugható panel kivitelben is.)  

(A régi ROBO 600 és az A1 kétszárnyas kapu automatika vezérlésében a bedugható panel van.)
Az ugrókódos vevő több mint 250 millió különböző kóddal rendelkezik.
Az egymás utáni nyitások sohasem a már egyszer használt kóddal történnek, hanem -egy gördülő algoritmus szerint- 
mindig másikkal, így a rendszer nem "lekereshető".
Amennyiben elveszít egy távirányítót célszerű törölni a kódját, nehogy illetéktelenek kinyithassák kapuját.
Sajnos az elveszett távirányító kódja önmagában nem törölhető, csak a többivel együtt. Ezt követően a megmaradt, 
valamint az újonnan vásárolt távirányító(k) kódját újra meg kell tanítani.

Új távirányító kódtanulása:

− Vegye le a vevő fedelét
− A sárga gombot nyomja meg, a piros LED  5 másodpercig világít 
− Ezalatt nyomja meg néhány másodpercig a távirányító (ADÓ) gombját.

(Több távirányító is megtanítható egyszerre)

Az összes kód törlése:
Törölni csak MINDENT lehet, tehát az összes beprogramozott távirányító törlődik!

− Vegye le a vevő fedelét
− A sárga gombot nyomja meg és tartsa nyomva, addig amíg a piros LED kialszik, majd 3-at villog.
− A 3. felvillanáskor engedje el. 

Várjon kb. 3 másodpercet

− 3 másodperc múlva a LED ismét világítani kezd.
− Ekkor azonnal nyomja meg és tartsa nyomva, sárga gombot addig amíg a piros LED kialszik, 

majd azonnal engedje el.
-   A vevő LEDje  5 gyors villanással jelzi, hogy a RESET megtörtént és nincs egyetlen kód sem megtanulva.

Távirányító adók:
Az adók  12 voltos mini ceruza elemmel működnek.  Típusa A 23  Ezek élettartama 8 -24 hónap.
(Amikor a távirányítás hatótávja el kezd lecsökkenni, vagy több egymást követő gombnyomásra csupán ez első parancsra reagál a kapu, hamarosan 
elemet kell cserélni.)

Elem csere:        A távirányító fedelét levenni úgy lehet, hogy kiveszi a kulcskarikát a kis világoskék fülből, (amennyiben 
használt ilyet.)     A fület erősen nyomja befelé, ekkor a fedél lejön. (nagy hidegben lehetőleg ne szedje szét, mert a rideg fül esetleg 
eltörhet.)


