
Programowanie pilota B-SL2 od zaprogramowanego pilota Master firmy Faac :

Naciśnij jednocześnie przycisk P1 i P2 w pilocie Master XT868 a następnie puść je kiedy dioda 
LED zacznie pulsować (po około jednej sekundzie). 
Przyłóż front pilota Master XT868 do lewego boku pilota B-SL2, który będzie kodowany- jak 
pokazano na rys. 

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk nr 1 lub 2 ( w zależności, który kanał pilota chcesz 
zaprogramowaćw ) w pilocie B-SL2. Dioda LED świeci się ( przez około 5 sekund ).
Gdy dioda LED zgaśnie ( cały czas przycisk wciśnięty ) naciśnij przycisk w pilocie Master XT868, 
który chcesz zaprogramować, w momencie gdy dioda LED w pilocie B-SL2 zacznie mrugać 
oznacza to że kod został skopiowany i można puścić oba przyciski.

Jak w prosty sposób rozpoznać czy mamy w ręku pilot Master czy Slave firmy Faac ? Jeżeli naciśniemy dowolny przycisk nadajnika 

Master dioda miga raz, a następnie świeci się w sposób ciągły. Natomiast gdy naciśniemy dowolny przycisk nadajnika Slave, dioda 

natychmiast zaświeci się w sposób ciągły.

Programowanie pilota B-SL2 do odbiornika firmy Faac jako pilota Master :

Naciśnij przycisk programowania pilotów SW1 w odbiorniku firmy Faac - dioda LED pulsuje. 
Naciśnij oba przyciski w pilocie B-SL2 po czym zwolnij przycisk, którego nie chcesz programować
cały czas trzymając wciśnięty przycisk, który chcesz zaprogramować. Dioda LED w odbiorniku 
zapali się ( około trzy sekundy ) i zgaśnie. Zwolnij przycisk w pilocie i dla potwierdzenia kodu 
naciśnij go jeszcze raz. W tej chwili zaprogramowany pilot jest pilotem Master i można użyć go do 
zaprogramowania kolejnych pilotów B-SL2 Slave.
W tym celu przyłóż front pilota B-SL2 Slave do lewego boku pilota  B-SL2 Master. Naciśnij i 
przytrzymaj wciśnięty ( około 6 sekund) przycisk pilota Slave, który chcesz zaprogramować. W 
momencie gdy dioda LED w pilocie zgaśnie naciśnij oba przyciski w pilocie Master  po czym 
zwolnij niezaprogramowany przycisk cały czas trzymając przycisk zaprogramowany. Zwolnij 
przyciski w pilocie Slave i Master gdy dioda LED w pilocie Slave zacznie mrugać potwierdzjąc 
skopiowanie kodu. Sprawdź czy pilot Slave poprawnie działa.
Powtórz procedurę w celu zaprogramowania pozostałych pilotów. 


