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PILOTY - skrócona wersja programowania

I SPOSÓB Naciskamy przycisk na  radioobiorniku i trzymamy, a¿ zapali siê dioda œwiat³em ci¹g³ym. Wtedy naciskamy 
dowolny przycisk na pilocie SMILO. Po wczytaniu pilota dioda mrugnie 3 razy. Radioodbiornik jest w stanie czuwania 
przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów. 
Radiodbiornik SMXI jest dwukana³owy i standardowo przypisze:
1 KANA£ - 1 przycisk na pilocie
2 KANA£ - 2 przycisk na pilocie
W tym sposobie NIE mo¿emy wybraæ, który przycisk ma sterowaæ urz¹dzenie, 
radioodbiornik sam przypisze przyciski do kana³ów.
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II SPOSÓB Naciskamy krótko przycisk na  radioobiorniku, dioda mrugnie raz ( je¿eli chcemy wybraæ drugi kana³, 
naciskamy krotko dwa razy ), naciskamy ¿¹dany przycisk w pilocie obs³uguj¹cy si³ownik, a¿ dioda na radiu mrugnie trzy 
razy - pilot jest wczytany na ¿¹danym kanale i przycisk, który chcemy. Dioda mrugnie raz potwierdzaj¹c otrzymany 
sygna³, oraz piêæ razy potwierdzaj¹c wczytany przycisk. Radioioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i 
czeka na wczytanie kolejnych pilotów. 
Radiodbiornik SMXI jest dwukana³owy i standardowo przypisze:
1 KANA£ - na przyk³ad 3  przycisk na pilocie
2 KANA£ - na przyk³ad 4  przycisk na pilocie
W tym sposobie mo¿emy wybraæ, który przycisk ma sterowaæ urz¹dzeniem.
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WINGO i SPIDO SMILO na pilocie 2-kana³owym
W WINGO i SPIDO s¹ takie sama radia, 2-kana³owe SMI, dlatego wczytuj¹c pilota 2-kana³owego do dwóch 
radioodbiorników, zajmujemy dwa kana³y w radiu WINGO, które obs³uguje furtkê. Mo¿e zdarzyæ siê sytuacja, ¿e jednym 
przyciskiem bêdziemy uaktywniaæ SPI(DO i furtkê w WINGO. 

Aby tego unikn¹æ, nale¿y:
 - zamieniæ piloty na 4-kana³owe i wczytywaæ je II sposobem
albo 
- zrezygnowaæ z funkcji furtki i wczytaæ piloty, najpierw w SPIDO, potem w WINGO - ale koniecznie II sposobem, 
wczytuj¹c drugi przycisk na pilocie na i kanale w radiu SMI.
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Naciskamy przycisk krótko na radiu (II sposób), naciskamy 
1 przycisk na pilocie. Dioda zapali siê 5 razy, mo¿emy 
wczytaæ kolejne piloty.

Naciskamy przycisk krótko na radiu 1 raz (II sposób - 
wybieramy 1 kana³), naciskamy 2 przycisk na pilocie. Dioda 
zapali siê 5 razy, mo¿emy wczytaæ kolejne piloty.
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