


 
Szervizeseink kiegészítő tanácsai a SlaveBOX külső vevőegység 

beállításához  
 

A vevő teljes gyári leírása a műanyag csomagolásra van nyomtatva, ez a leírás annak csak egy 
kiegészítése. 

 
Ha két kapunyitót vásárolt egy helyre TWIST vagy ROLL vezérléssel és/vagy SlaveBOX-ot 
(külső-vevőt) vásárolt valamilyen garázskapu működtetéséhez akkor olvassa tovább az 

alábbiakat. 
 
A távkapcsolók feltanítása (felismertetése) után alapesetben mindegyik vezérlés, és 
mindegyik SlaveBOX az  A és B gombokról fog működni, ebben az esetben ugyanarról  a 
gombról egyszerre indul pl. garázskapu és az utcakapu is ami nyilvánvalóan nem jó.  Ha 
így van akkor az alábbiak  alapján át tudja állítani hogy a távkapcsoló másik két 
gombjáról működjön a SlaveBOX, ezáltal a garázskapu. 
 

 
A készülék akkor van működő képes állapotban ha a tápfeszültséget jelző piros LED világít. 

 
Ha még nem tanította fel a távkapcsolót akkor fel kell tanítani az alábbiak  szerint: 
Nyomja meg kb. 1 mp-re az LRN/DEL (tanít-töröl) gombot a vevőn (vezérléssel egybe épített vevő esetén a 
vezérlésen) hogy felgyulladjon a zöld visszajelző LED  és engedje el. Ekkor nyomja meg kb. 10mp hosszan a 
távkapcsoló bármelyik gombját. Ezzel a távkapcsoló A és B gombját feltanította. Ha több távkapcsolója van akkor 
mindegyiket egyenként fel kell tanítani. 
 
Ha már feltanította a távkapcsolókat és működik a vevő csak nem a kívánt gombokról akkor az 
alábbiak szerint járjon el: 
A 11-es menüpontba le kell kérdezni hogy az esetleges változtatások engedélyezve vannak vagy sem az 
alábbiak szerint: Nyomja meg és tartsa nyomva az  LRN/DEL ( tanít-töröl) gombot a vevőn addig hogy 11-et 
villanjon és a 11. villanás utáni szünetben engedje el. Ha ekkor kettőt villan a LED magától akkor engedélyezve 
ha egyet akkor tiltva vannak a változtatások.   Minden lekérdezés alkalmával át is állítja a vevő magát. Ha tehát 
csak egyszer villant akkor kérdezze le újra és akkor már kettőt fog villanni. 
 
Ha a 11-es menü legutolsó lekérdezésekor kétszer villant a LED akkor az alábbiakat tegye: 
Nyomja meg a LRN/DEL (tanít-töröl) gombot a vevőn és tartsa nyomva amíg egyszer felgyullad a LED és 
elalszik. Miután elaludt a LED a szünetben engedje el a vevőn a gombot ( ekkor folyamatosan világít a zöld LED 
a vevőn)  és nyomja meg a távkapcsolónak azt a gombját amelyikről a vevő 1-es reléjét működtetni szeretné. 
Ezzel az 1-es relét átállította. Ha a 2-es relét is át szeretné állítani akkor a második villanás utáni szünetben 
engedje el a vevő gombját és nyomja meg a távkapcsolón azt a gombot amivel a 2-es relét működtetni szeretné. 
Ha a fentieket elvégezte akkor az összes korábban már feltanított távkapcsoló átállítódott a C-D gombra. 
 
Ha végzett akkor kösse be az egyik relé két vezetékét a megfelelő helyre a garázsnyitó motoron. 
 
Megjegyzés: ugyanígy kell eljárni akkor is ha nem SlaveBOX külső vevőt hanem 2 db kapunyitót vásárolt egy 
helyre. Ekkor a LRN/DEL (tanít-töröl) gomb a vezérlésen található. 
 
Visszaállítás alaphelyzetbe: 
Minden programozás, beállítás az LRN/DEL (tanít-töröl) gomb megnyomásával lehetséges. 
Ezzel a gombbal elrontani nem lehet a vevőt, esetleg csak rossz funkcióra állítani. 
A villanások számához tartozó funkciók a vevő csomagolásán vannak felsorolva. 
 
Pl. 10-es menü: A 10.villanás utáni szünetben engedje el LRN/DEL (tanít-töröl) gombot 
Pl: 12-es menü: A 12.villanás utáni szünetben engedje el LRN/DEL (tanít-töröl) gombot 
Pl   X-es menü : Az X villanás utáni szünetben engedje el LRN/DEL (tanít-töröl) gombot 
 
Ha úgy érzi hogy valamit elrontott akkor állítsa a vevőt gyári alaphelyzetbe: 
A 11-es menüpontban a fent leírtak szerint engedélyezze a változtatásokat és ezt követően a 19-es menüpontban 
állítsa alaphelyzetbe a vevőt. 
 
 

Figyelem: Áramütés veszély ! Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett 
elkészítve. Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért. A változtatás 
joga fenntartva.           
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