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Pilot Terra C4 Smilo jest zamiennikiem
do pilotów Smilo firmy Nice. 

Dane techniczne:
Model: Terra C4 Smilo
Liczba kanałów: 3
Częstotliwość: 433,92 MHz
Kod: kod zmienny
Zasilanie: bateria 12V, typ A23
Zasięg: 100 m
Temperatura pracy: -20°C +85°C
Wymiary: 62x39,5x15 mm

Programowanie pilota Terra C4 Smilo:
Pilot Terra C4 Smilo programuje się w taki sam sposób jak oryginalne piloty Nice Smilo.

I SPOSÓB Naciskamy przycisk na radioobiorniku i trzymamy, aż zapali się dioda światłem ciągłym. 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 dwukanałowy i standardowo przypisze:
1 KANAŁ - 1 przycisk na pilocie
2 KANAŁ - 2 przycisk na pilocie

W tym sposobie NIE możemy wybrać, który przycisk ma sterować urządzeniem, radioodbiornik sam 
przypisze przyciski do kanałów.

II SPOSÓB Naciskamy krótko przycisk na radioobiorniku, dioda mrugnie raz (jeżeli chcemy wybrać drugi 
kanał, naciskamy krótko dwa razy), naciskamy żądany przycisk w pilocie obsługującym siłownik, aż dioda 
na radiu mrugnie trzy razy - pilot jest wczytany na żądanym kanale i przycisku, 
który chcemy. Dioda mrugnie raz potwierdzając otrzymany sygnał, oraz pięć 
razy potwierdzając wczytany przycisk. Radioodbiornik jest w stanie 
czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.
Radiodbiornik SMXI jest dwukanałowy i standardowo przypisze:
1 KANAŁ - na przykład 2 przycisk na pilocie
2 KANAŁ - na przykład 3 przycisk na pilocie
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W tym sposobie możemy wybrać, który przycisk ma sterować urządzeniem.
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