
BeWeather Electronic Control Unit

IMPORTANTE PER L’UTENTE

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da per-
sone con ridotte capacità psico-fisiche, almeno che non siano 
supervisionati o istruiti sul funzionamento e le modalità di uti-
lizzo.

- Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e tene-
re lontano dalla loro portata i radiocomandi.
- ATTENZIONE: conservare questo  manuale d’istruzioni e ri-
spettare le importanti prescrizioni di sicurezza in esso conte-
nute. Il non rispetto delle prescrizioni potrebbe provocare dan-
ni e gravi incidenti.
- Esaminare frequentemente l’impianto per rilevare eventuali 
segni di danneggiamento. Non utilizzare il dispositivo se è ne-
cessario un intervento di riparazione. 

Attenzione

Tutte le operazioni che richiedono l'apertura dell'involucro (col-
legamento cavi, programmazione, ecc.) devono essere esegui-
te in fase di installazione da personale esperto. Per ogni ulte-
riore operazione che richieda nuovamente l'apertura dell'involu-
cro   (riprogrammazione, riparazione o modifiche dell'installa-
zione) contattare l'assistenza tecnica.

 I prodotti:

Serie BeWeather

è conforme alle specifiche delle Direttive :

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

                                     

          

Installazione del prodotto:
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IMPORTANTE PER L’INSTALLATORE

-  La centrale BeWeather deve essere collegata permanente-

mente alla rete di alimentazione e non presenta nessun tipo di
dispositivo di sezionamento della linea elettrica 230 Vac, sarà 
quindi cura dell’installatore prevedere nell’impianto un disposi-
tivo di sezionamento. E’ necessario installare un interruttore 
omnipolare con categoria III di sovratensione. Esso deve es-
sere posizionato in modo da essere protetto contro le richiusu-
re accidentali.
- Per i collegamenti (alimentazione e contatto di     uscita) si 
raccomanda di utilizzare cavi flessibili sotto guaina isolante in 
policloroprene di tipo armonizzato (H05RN-F) con sezione mi-
nima dei conduttori pari a 0,75 mm2

-  Il fissaggio dei cavi di collegamento, deve essere garantito
tramite l’assemblaggio dei serracavo fornito all’interno del
prodotto.

- La centrale nel momento dell’installazione deve essere ma-
neggiato con cautela assicurandosi di aver assemblato  
  correttamente le parti che lo compongono. Prestare atten-
zione in particolare al piastrino ceramico ed al flat di collega-
mento. Nella richiusura della scatola, quest’ultimo deve ripie-
garsi ordinatamente su sé stesso.

-     E’ molto importante stabilire l’esatta ubicazione in modo
che il prodotto sia esposto agli agenti atmosferici di cui è po-
sto al controllo.
-      Fissare il dispositivo a muro utilizzando le viti ed i tasselli
forniti insieme al prodotto, nella posizione corretta (vedi figura
sotto).
-  Non dipingere o verniciare la superficie sensibile della cen-
trale.
-  La sporcizia che si accumula sulla superficie del sensore
pioggia limita la sensibilità: si consiglia, pertanto, di pulirlo
una o due volte l’anno con un panno umido, dopo aver tolto
alimentazione all’automazione.
-  Connettere tramite il morsetto dedicato presente sulla cen-
trale la terra del motore con la terra dell’impianto elettrico 
come illustrato nello schema di collegamento
 Per un corretto funzionamento della parte radio riceven-

te,in caso di utilizzo di due o più centrali, si consigli all’in-
stallazione ad una distanza di almeno 3 metri l’una dall’al-
tra.
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     Central Electrónica BeWeather
Central electrónica integrada no recipiente dos Sensores de Vento, Sol e 
Chuva, para a automatização de persianas e toldos, com possibilidade de 
funcionamento com os comandos rádio, para comando individual e/ou cen-
tralizado.
- Mod. (BeWeather 306):  306 MHz
- Mod. (BeWeather 330):  330 MHz
- Mod. (BeWeather 418):  418 MHz
- Mod. BeWeather 433:  433,92 MHz
- Mod. BeWeather 433 SET:  “Narrow Band” 433,92 MHz
- Mod. BeWeather 868:  “Narrow Band” 868,3 MHz
 (   ) Produto destinado a países em que for permitida a sua utilização. 
 

importante para o utilizador
- O dispositivo não deve ser utilizado por 

crianças ou por pessoas com capacida-
des psicofísicas reduzidas, a menos que 
não sejam supervisionadas ou instruídas 
sobre o funcionamento e as modalidades 
de utilização.

- Não permita que as crianças brinquem 
com o dispositivo e mantenha os coman-
dos rádio fora do seu alcance.

- ATENÇÃO: conserve este manual de 
instruções e respeite as importantes 
prescrições de segurança contidas no 
mesmo. O desrespeito das prescrições 
poderia causar danos graves e inciden-
tes.

- Examine frequentemente a instalação 
para detectar eventuais sinais de danos. 
Não utilize o dispositivo se o mesmo esti-
ver necessitando de conserto.   

atenção: Todas as operações para as 
quais for necessário abrir o corpo (ligação 
dos cabos, programação, etc. ) devem ser 
realizadas em fase de instalação por pes-
soal especializado. Para qualquer ulterior 
operação para a qual for necessário abrir 
novamente o corpo (reprogramação, repa-
ração ou modificações da instalação), con-
tactar a assistência técnica.

P
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importante para o técnico de instalação
- A central BeWeather deve ser ligada 

permanentemente à rede de alimen-
tação e não possui qualquer tipo de 
dispositivo de interrupção da linha eléc-
trica de 230 Vac, portanto será a res-
ponsabilidade do técnico de instalação 
providenciar no sistema um dispositivo 
de interrupção É necessário instalar um 
interruptor omnipolar com categoria III 
de sobretensão. O interruptor deve ser 
posicionado de forma a estar protegido 
contra fechamentos acidentais.

- Para as ligações (alimentação e con-
tacto de saída) recomenda-se utilizar 
cabos flexíveis abaixo de bainha isolan-
te de policloroprene de tipo harmoniza-
do (H05RN-F) com secção mínima dos 
condutores de 0,75 mm2.

- O cabo de alimentação eléctrica deve estar 
preso de maneira garantida pela monta-

gem de prendedores de cabo que há no 
interior do aparelho.

- A central no momento da instalação deve 
ser manejada com cautela e assegure-se 
que tenha montado correctamente as 
peças que a constituem. Preste atenção 
especialmente à chapa cerâmica e aos 
flats de ligação. Quando fechar a caixa, 
este último deve dobrar-se sobre si mes-
mo em modo arrumado.

- É muito importante estabelecer a loca-
lização exacta, de modo que o produto 
fique exposto aos agentes atmosféricos 
que pode controlar.

- Fixar o dispositivo na parede utilizando os 
parafusos e as buchas fornecidas junto 
com o produto, na posição correcta (veja 
a figura abaixo).

- Não pinte ou envernize a superfície sensí-
vel da central.

- O acúmulo de sujeira sobre a superfí-
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cie do sensor limita a sua sensibilidade: 
aconselha-se portanto a limpeza uma ou 
duas vezes por ano com um pano húmi-
do, depois de ter cortado a alimentação à 
automatização.

- Ligar através do borne dedicado presen-
te na central a terra do motor com a terra 
da instalação eléctrica como indicado no 
esquema de ligação.

- Para um funcionamento correcto da parte 
rádio receptor, se forem utilizadas duas ou 
mais centrais, aconselha-se a instalação 
a uma distância de pelo menos 3 metros 
uma da outra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentação : 230V~ 50/60Hz 600W max. 
- Saída do motor : 230V~ 500W Max. 
- Temperatura de serviço : -10 ÷ 55 °C 
- Receptor rádio : ver modelo
- Comandos rádio compatíveis : 12-18 Bit - Código Rolante
- Sensibilidade do anemómetro : 5 ÷ 40 Km/h
- Sensibilidade sensor do sol : 5 ÷ 40 Klux.
- Quantidade de comandos rádio que podem ser memorizados : 10 Max.  
- Medidas da embalagem : 240x185x110 mm. 
- Recipiente : PC UL94V-0 ( IP54 )

CONEXÕES DA CAIXA DE BORNES CN1:
1: Terra.
2: Entrada da linha de 230 V. ~ (Fase).
3: Entrada da linha de 230 V. ~ (Neutro).
4: Saída do motor subida.
5: Saída do motor comum.
6: Saída do motor descida.

CONDIÇÃO INICIAL DE FUNCIONAMENTO
Esta aparelhagem pode funcionar somente associada com um ou mais comandos rádio. 
Na configuração de fábrica esta central não contém qualquer código de comando rádio 
guardado na memória.

FUNCIONAMENTO COM VÁRIOS MODELOS DE COMANDOS RÁDI
É possível programar vários modelos de comandos rádio: memorizando um código (1 tecla) 
obtém-se o funcionamento cíclico Passo-Passo (Subida – Stop - Descida); memorizando dois 
códigos (2 teclas) diferentes, obtém-se comandos distintos, o primeiro para a subida e o segun-
do para a descida; memorizando três códigos (3 teclas “série BeFree”) diferentes obtém-se 
comandos distintos, o primeiro para a subida, o segundo para o Stop e o terceiro para a descida.

Funcionamento com comando de rádio 1 Tecla:
Utilizando o comando rádio com uma só tecla, obtém-se o seguinte funcionamento: o pri-
meiro impulso comanda a Subida até terminar o tempo motor. O segundo impulso coman-
da a Descida da persiana ou do toldo; se um impulso chegar antes do fim do tempo motor, 
a central efectuará a paragem da persiana ou do toldo, um ulterior impulso efectuará a 
retomada do movimento no sentido oposto de marcha.

Funcionamento com comando de rádio 2 Teclas:
Utilizando o comando de rádio com 2 teclas, obtém-se o seguinte funcionamento: a pri-
meira tecla (“Up”, associada ao movimento de subida) comanda a Subida até terminar o 

Os produtos:

Série BeWeather

está de acordo com as específicas directivas
RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
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tempo motor, e a segunda tecla (“Down”, associada ao movimento de Descida) comanda 
a descida da persiana ou do toldo para sol. Se durante a Subida for enviado novamente 
um comando Up, a central continuará o movimento de 
Subida, mas se for enviado um comando Down, a central irá parar o movimento.
O mesmo procedimento é válido para a fase de Descida.

Funcionamento com comando rádio 3 teclas (BeFree x1):
Utilizando o comando rádio BeFree x1, obtém-se o seguinte funcionamento: a tecla (Up) 
comanda uma subida até terminar o tempo do motor, a tecla (Stop) comanda a para-
gem e a tecla (Down) comanda a descida da persiana ou toldo. Se durante uma subida 
ou uma descida for enviado um comando de (Stop), a central comandará a paragem do 
movimento da persiana ou toldo. Se durante uma subida ou uma descida for enviado um 
comando oposto ao movimento corrente, a central comandará uma inversão da direcção 
do movimento.

Funcionamento com comando rádio 3 teclas (BeFree x3 - X6):
Utilizando o comando rádio BeFree x3 – x6, obtém-se o funcionamento da maneira 
anteriormente descrita para a versão BeFree x1, além disso com as teclas laterais (–) e 
(+) do comando rádio é possível seleccionar os comandos (UP – STOP – DOWN) para 3 
diferentes utilizações (BeFree x3) ou para 6 diferentes utilizações (BeFree x6), sempre 
com as duas teclas laterais (-) e (+) é possível activar e desactivar o funcionamento do 
sensor do sol (a selecção é confirmada por um breve movimento UP / Down do motor).  

INVERSÃO DO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO
Se verificar-se que com um comando (UP) do comando rádio, a central em vez de associar 
uma subida do fecho associar uma descida, será somente necessário repetir o processo 
de programação carregando na tecla (DOWN) em vez de em (UP) ou então inverter o cabo 
de subida com o cabo de descida do motor.

CENTRALIZAÇÃO DE GRUPO OU GERAL
É também possível inserir códigos (teclas) iguais de um comando de rádio a todas as cen-
trais ou a um grupo que se encontrem a uma distância não superior a 20 metros do pondo 
de comando, de forma a obter o movimento geral ou parcial de várias automatizações.

FUNCIONAMENTO DO ANEMÓMETRO
Esta central electrónica comandará uma subida do toldo todas as vezes que o vento ultra-
passar um limite seleccionado para a intervenção.

FUNCIONAMENTO DO SENSOR DO SOL
Esta central electrónica comandará uma descida do toldo depois de 5 minutos de lumi-
nosidade superior a um limite seleccionado mediante o compensador VR1 e visualizado 
mediante a ligação do LED SUN, comandará uma subida do toldo depois de 5 minutos de 
luminosidade inferior ao limite seleccionado. 

Regulação da sensibilidade ao Sol ( 5 ¸ 40 Klux )
Esta central possibilita regular a sensibilidade do sensor do sol mediante o compensador 
VR1. O LED SUN da central acende-se para indicar que a intensidade do sol ultrapassou 
um limite seleccionado para a intervenção, desta maneira obtém-se uma referência às 
condições de luz actuais para definir a que desejar.

FUNCIONAMENTO DO SENSOR DA CHUVA
A central electrónica comandará a subida do toldo assim que a parte sensível do sensor 
da chuva for molhada pela água e sinalizada através da ligação do LED RAIN

LÓGICAS DE FUNCIONAMENTO

 SW1 SW1 SW1 SW1

Centrale Elettronica BeWea-
ther

Centrale elettronica integrata nel contenitore dei Sensori Vento,
Sole e Pioggia, per l'automazione di tapparelle e tende, con
possibilità di funzionamento con il radiocomando, per il coman-
do individuale e/o centralizzato.

- Mod. (BeWeather 306) : 306 MHz
- Mod. (BeWeather 330 ) : 330 MHz
- Mod. (BeWeather 418 ) : 418 MHz
- Mod.  BeWeather 433 :  433,92 MHz
- Mod.  BeWeather 433 SET: “Narrow Band” 433,92 MHz
- Mod.  BeWeather 868 : “Narrow Band” 868,3 MHz
 (   ) Prodotto destinato ai paesi in cui ne è consentito l’utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V~  50/60Hz  600W max.
- Uscita motore: 230V~  500W Max.
- Temperatura d'esercizio: -10 55°C
- Ricevitore radio: vedi modello
- Radiocomandi compatibili: 12-18 Bit - Rolling Code
- Sensibilità Anemometro :                                  5 ¸ 40 Km/h
- Sensibilità Sensore Sole:                                    5 ¸ 40 Klux
- Quantità Radiocomandi memorizzabili:                     10 Max.   
- Dimensioni imballo:                                  240x185x110 mm.
- Contenitore:                                         PC  UL94V-0  ( IP54 )

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA CN1

1: Terra.
2: Ingresso linea 230V~ ( Fase ).
3: Ingresso linea 230V~ ( Neutro ).
4: Uscita motore Salita.
5: Uscita motore Comune.
6: Uscita motore Discesa.

CONDIZIONE INIZIALE DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura può funzionare solamente in abbinamento
con uno o più radiocomandi. Nella configurazione di fabbrica la
centrale non contiene nessun codice di radiocomando in me-
moria.

FUNZIONAMENTO CON DIFFERENTI MODELLI DI  RADIOCOMANDI

È possibile la programmazione di differenti modelli di radioco-
mandi, memorizzando un codice ( 1 tasto ) si ottiene un funzio-
namento ciclico Passo - Passo (Salita - Stop -Discesa), memo-
rizzando due codici ( 2 tasti ) differenti si ottengono dei coman-
di distinti, il primo per la Salita ed il secondo per la Discesa,
memorizzando tre codici ( 3 tasti “serie BeFree” ) differenti si
ottengono dei comandi distinti, il primo per la Salita, il secondo
per lo Stop ed il terzo per la Discesa.

Funzionamento con radiocomando 1 Tasto :
Utilizzando il radiocomando con un solo tasto, si ottiene il se-
guente funzionamento: il primo impulso comanda la Salita fino
allo scadere del tempo motore. Il secondo impulso comanda la
Discesa del serramento; se un impulso perviene prima dello
scadere del tempo motore, la centrale effettua l'arresto del ser-
ramento, un ulteriore impulso effettua la ripresa del moto nel
senso opposto di marcia.

Funzionamento con radiocomando 2 Tasti :
Utilizzando il radiocomando con 2 tasti, si ottiene il seguente
funzionamento, il primo tasto ( “Up” associato al senso di
salita ) comanda la Salita fino allo scadere del tempo motore ed
il secondo tasto ( “Down” associato al senso Discesa ) coman-
da la Discesa del serramento. Nel caso in cui durante la Salita
viene inviato nuovamente un comando Up, la centrale continua
il moto di Salita, mentre se viene inviato un comando Down, la
centrale effettua l'arresto del moto.
La stessa procedura è valida nella fase di Discesa.

Funzionamento con radiocomando 3 tasti (BeFree x1):

Utilizzando il radiocomando BeFree x1, si ottiene il seguente
funzionamento: il tasto ( Up ) comanda la salita fino allo scade-
re del tempo motore, il tasto ( Stop ) comanda l’arresto ed il ta-
sto ( Down ) comanda la discesa del serramento. Nel caso in
cui durante la salita o la discesa sia inviato un comando di
( Stop ) la centrale comanda l’arresto del serramento. Nel caso
in cui durante la salita o la discesa sia inviato un comando op-
posto al moto corrente, la centrale comanda l’inversione del
senso di marcia.

Funzionamento con radiocomando 3 tasti (BeFree x3 - X6):
Utilizzando il radiocomando BeFree x3 – x6, si ottiene il funzio-
namento come in precedenza descritto per la versione BeFree
x1, inoltre con i due tasti laterali ( – ) e ( + ) del radiocomando è
possibile selezionare dei comandi ( Up - Stop - Down ) per 3
differenti utilizzazioni (BeFree x3) o per 6 differenti utilizzazioni
(BeFree x6) sempre con i due tasti laterali ( – ) e ( + ) del radio-
comando è possibile abilitare e disabilitare il funzionamento del
sensore sole (la selezione viene confermata da un breve movi-
mento Up / Down del motore). 

INVERSIONE DEL MOTO DI ROTAZIONE

Nel caso in cui si riscontri che al comando ( Up ) del radioco-
mando, la centrale anziché associare la salita del serramento
associa la discesa, sarà solamente necessario ripetere la pro-
cedura di programmazione premendo il tasto ( Down ) anziché
quello ( Up ) oppure invertire il filo di Salita con il filo di Discesa
del motore.

CENTRALIZZAZIONE DI GRUPPO O GENERALE

È possibile inoltre inserire codici ( tasti ) uguali di un radioco-
mando a tutte le centrali o ad un gruppo, che si trovino ad una
distanza non superiore a  20 metri dal punto di comando, in
modo da ottenere il moto generale o parziale di più automazio-
ni.

FUNZIONAMENTO DELL’ ANEMOMETRO

La centrale elettronica comanderà la salita della tenda ogni
qual volta il vento supera la soglia d'intervento selezionata.

FUNZIONAMENTO DEL SENSORE SOLE

La centrale elettronica comanderà la discesa della tenda dopo 
5 minuti di luminosità superiore alla soglia selezionata tramite il 
trimmer VR1 e visualizzata tramite l’accensione del LED SUN, 
comanderà la salita della tenda dopo 5 minuti di luminosità infe-
riore alla soglia selezionata. 
Regolazione della sensibilità al Sole ( 5 ¸ 40 Klux )

La centrale permette la regolazione della sensibilità del Senso-
re Sole tramite il trimmer VR1. L’accensione del LED SUN sulla
centrale indica che l’intensità del Sole supera la soglia d’inter-
vento selezionata, in questo modo avremo un riferimento alle 
attuali condizioni di luce per stabilire quella desiderata.

FUNZIONAMENTO DEL SENSORE PIOGGIA

La centrale elettronica comanderà la salita della tenda non ap-
pena la parte sensibile del sensore pioggia viene bagnata dal-
l’acqua, segnalata tramite l’accensione del LED RAIN.

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

       SW1               SW1                SW1               SW1

Passo Passo      P/P+Sensori Aut   Uomo presente    Test Sensori

1) Passo - Passo (Dip 1 e 2 OFF)

1 Rev. 3.0      05/09/2016

I

   Passo a Passo          P/P+Sensores Aut      Presença do operador   Ensaios
1) Passo a Passo (Dip 1 e 2 OFF)
A central possui uma lógica do tipo cíclico “Passo a passo”, cujo funcionamento depende do tipo 
de comando de rádio associado (veja o funcionamento com comando de rádio de 1-2-3 Teclas).

2) Passo a Passo + Sensores Aut.  (Dip 1 ON e Dip 2 OFF)
A central consente o funcionamento como descrito anteriormente para o “passo a passo” 
mas com também a gestão automática dos sensores de Vento e de Chuva. De facto, 
após a intervenção de um dos dois sensores, uma vez que a perturbação tiver cessado, a 
central depois de 5 minutos comandará a descida do toldo.

3) Presença do operador (Dip 1 OFF e Dip 2 ON))
Utilizando o comando de rádio obtém-se um funcionamento do tipo com a Presença do 
operador, ou seja, deve-se manter constantemente activado o comando para obter o 
movimento do toldo. Se o comando for solto, o movimento pára.

4) Ensaios dos Sensores (Dip 1 e 2 ON)
A central permite verificar o funcionamento dos Sensores e o correcto sentido de rotação 
no momento da instalação; aconselha-se posicionar o toldo numa posição intermediária 
para poder verificar os movimentos de confirmação durante os ensaios. 
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Atenção, após ter feito o ensaio dos sensores, restabeleça o Dip 1 e 2 no modo de fun-
cionamento desejado.

Anemómetro:
rode as pás do anemómetro manualmente, no mesmo momento a central comandará uma subida 
por um prazo durando 5 seg.

Sensor do Sol: 
gire ao máximo o compensador VR1 na direcção dos ponteiros do relógio (na posição +), no mes-
mo momento a central comandará para acender o LED SUN e uma subida por um prazo de 5 seg. 
Gire o compensador VR1 na direcção contrária aos ponteiros do relógio (na posição -), no mesmo 
momento a central comandará para apagar o LED SUN e uma descida por um prazo de 5 seg.

Sensor da Chuva: 
molhe a parte sensível do Sensor da Chuva, no mesmo momento a central comandará para acen-
der o LED RAINS e a subida por um prazo de 5 seg. Após o fim do ensaio, certifique-se de ter enxu-
gado a parte sensível do sensor da chuva antes de utilizar a central no funcionamento normal.
TECLAS DE PROGRAMAÇÃO E LEDS DE SINALIZAÇÃO
Tecla SEL: selecciona o tipo de função a ser guardado na memória, a selecção é indicada 
pelo Led a piscar. Se carregar várias vezes na tecla, é possível colocar-se na função que 
desejar. A selecção resta activa 15 segundos, visualizada pelo Led a piscar, depois disso 
a central voltará ao estado original.
Tecla SET: realiza a programação da função seleccionada mediante a tecla SEL.

Led de sinalização:
Led aceso opção guardada na memória.
Led apagado opção não guardada na memória.
Led a piscar: opção seleccionada.
  

—————————————     MENU PRINCIPAL   —————————————
Referência Led Led apagado     Led aceso
1) CODE  Nenhum código   Código TX Pgm
2) T. MOT.  Tempo do motor 2 min.  Tempo Motor Pgm.
3) WIND SPEED Segurança Vento 25 Km/h   Segurança Vento Pgm.          
4) SUN SENSOR  Sensor do sol = OFF      Sensor do sol = ON
5) RAIN SENSOR   Sensor da Chuva = OFF Sensor da Chuva = ON
6) SUN   Presença Sol = Não  Presença Sol = Sim   
7) RAIN SENSOR   Presença Chuva  = Não Presença Chuva = Sim 
8) R. HEAT  Aquecimento = Não Aquecimento = Sim                            

1) CODE   (Programação do comando de rádio)
Programação do comando rádio 1 ou 2 Teclas
A programação do código de transmissão do comando rádio é realizada da seguinte manei-
ra: carregue na tecla SEL, LED CODE começará a piscar, ao mesmo tempo enviar o primeiro 
código escolhido com o comando rádio que desejar, no mesmo momento o LED CODE come-
çará a piscar rapidamente, enviar o segundo código a ser memorizado, LED CODE permane-
cerá aceso e a programação será completada. Se não for enviado o segundo código dentro 
de 10 segundos, a central sai da fase de programação, seleccionando o funcionamento com 
uma só tecla do comando rádio. Se todos os 10 códigos tiverem sido guardados na memória, 
se repetir a operação de programação, todos os Leds de sinalização começarão a piscar 
assinalando que não é possível guardar mais nada na memória.
Programação do comando rádio 3 Teclas “Série BeFree”.
Esta central possibilita programar mediante uma única tecla UP a guardar na memória o 
inteiro comando rádio “ BeFree ”. 
A programação dos códigos de comando rádio “ BeFree “ é realizada da seguinte maneira: 
carregue na tecla SEL, LED CODE começará a piscar ao mesmo tempo carregue na tecla UP 
do comando rádio que desejar, no mesmo momento o LED CODE permanecerá aceso e a 
programação será completada. Caso todos os 10 códigos sejam guardados na memória, se 
repetir a operação de programação, todos os LEDS de sinalização começarão a piscar muito 
rapidamente a assinalar que não é possível guardar mais nada na memória.
Cancelamento
O cancelamento todos os códigos guardados na memória, realize a seguinte operação: 
carregue na tecla SEL, o LED CODE começará a piscar, em seguida carregue na tecla SET, 
o LED CODE apaga-se e o processo será completado.

2) LED T. MOT. 
( Programação Tempo Motor)
Esta central é fornecida com um tempo de alimentação do motor que dura dois minutos (LED 
T.MOT. OFF).
A programação do tempo de movimento deve ser realizada com o fecho abaixado da seguinte 
maneira:
Posicione-se com a tecla SEL, quando piscar o LED T.MOT e, em seguida carregue de maneira 
contínua na tecla SET, o fecho começará uma subida, quando chegar ao ponto que desejar, 
solte a tecla SET, no mesmo momento será guardado na memória o tempo de movimento e o 
LED T.MOT permanecerá aceso.
Se for utilizado uma automatização com dispositivo de final de percurso, é aconselhável 
guardar na memória um tempo alguns segundos mais longo depois do toldo ter chegado ao 
dispositivo de final de percurso.
Se desejar-se um tempo de movimento infinito, realize o mesmo processo de programação 
a manter pressionada a tecla SET em modo contínuo durante um tempo menor do que dois 
segundos, o LED T.MOT permanecerá aceso e a programação do tempo infinito será completa-
da. é possível repetir esta operação se a programação estiver errada.
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3) WIND  ( Programação limite de Segurança do Vento )
Visualização do limite de vento programado
A visualização da selecção do limite de segurança do vento é realizada da seguinte 
maneira: posicione-se com a tecla SEL no LED WIND, o led começará a piscar duplamente 
o número de vezes correspondente ao limite de segurança do vento guardado na memória 
(cada vez que o LED WIND piscar duas vezes equivale a um incremento de 5 km. p/ h.), 
(por exemplo: 5 piscadas duplas de LED WIND = 25 km. p/ h.).

Selecção de um limite de segurança do vento de 5 a 40 Km/h.
Esta central é fornecida com um limite de intervenção de segurança do vento de 25 km. 
p/ h. (LED WIND OFF).
A programação da selecção do limite de segurança do vento é realizada da seguinte 
maneira: posicione-se com a tecla SEL no LED WIND e, em seguida carregue na tecla 
SET para iniciar o processo de programação, ao mesmo tempo o LED WIND começará a 
piscar duplamente (cada vez que o LED WIND piscar duas vezes equivale a um incremento 
de 5 km. p/ h.), carregue na tecla SET quando chegar ao limite que desejar, no mesmo 
momento será guardado na memória o valor seleccionado e o LED WIND permanecerá 
aceso (por exemplo: 5 piscadas duplas de LED WIND = 25 km. p/ h.).
É possível repetir esta operação se a programação estiver errada.

4) SUN SENSOR ( ON/OFF Sensor do Sol )
Activação do Sensor do Sol
Esta central é fornecida com o Sensor do Sol desactivado (LED SUN SENSOR OFF).
A activação do sensor do sol pode ser realizada da seguinte maneira: posicione-se com a 
tecla SEL quando piscar o LED SUN SENSOR e, em seguida carregue um instante na tecla 
SET, no mesmo tempo o LED SUN SENSOR permanecerá aceso e a activação do sensor 
do sol será completada. É possível repetir esta operação para desactivar o sensor do sol.

Activação do Sensor do Sol com comando rádio 3 teclas (BeFree x3 - X6):
A activação do sensor do sol pode ser realizada da seguinte maneira: carregue por 5 seg. 
de maneira contínua na tecla (+) do comando rádio precedentemente memorizado, no 
mesmo tempo a central fará um movimento Up/Down de 1 segundo para confirmar que 
houve a activação do sensor do sol e o LED SUN SENSOR permanecerá aceso. É possível 
repetir esta operação para desactivar o sensor do sol utilizando o mesmo processo mas 
carregando 5 seg. em modo contínuo na tecla (–).

5) RAIN SENSOR ( ON/OFF Sensor da Chuva )
Desactivação do Sensor da Chuva
Esta central é fornecida com o Sensor da Chuva activado (LED RAIN SENSOR ON).
A desactivação do sensor da chuva pode ser realizada da seguinte maneira: posicione-se 

com a tecla SEL quando piscar o LED RAIN SENSOR e, em seguida carregue um instante 
na tecla SET, no mesmo tempo o LED RAIN SENSOR permanecerá aceso e a desactivação 
do sensor da chuva será completada. É possível repetir esta operação para desactivar o 
sensor da chuva.

MENU EXTENSO

A central é fornecida pelo fabricante com a possibilidade de seleccionar somente as 
funções do menu principal.
Se desejar activar as funções descritas no menu extenso, realize as seguintes opera-
ções: carregue na tecla SET de maneira contínua por 5 segundos, depois dos quais se 
obtém uma intermitência alternadas dos Led SUN, Led RAIN e Led R. HEAT, desta maneira 
haverá 30 segundos de tempo para seleccionar as funções do menu extenso mediante a 
utilização das teclas SEL e SET, e, em seguida, depois de mais 30 segundos, a central 
voltará ao menu principal.

—————————————       MENU EXTENSO    ————————————    
Referência Led    Led apagado  Led aceso
A) CODE  PGM à distância = OFF   PGM à distância = ON    
B) T. MOT. Bloqueio mov. Aut. = OFF   Bloqueio mov. Aut. = ON
C) WIND SPEED Subida segurança = OFF    Subida segurança = ON            
D) SUN SENSOR Inversão RAIN = OFF  Inversão RAIN = ON           
E) RAIN SENSOR Movimentos Aut. 5 min.   Movimentos Aut. 10 min.                                                
F) SUN   Intermitente ON/OFF       
G) RAIN   Intermitente ON/OFF                                          
H) R. HEAT   Intermitente ON/OFF      
  
A) CÓDIGO (Programação do Comando Rádio à distância) :
A central consente a programação do código de transmissão, sem intervir directamente 
na tecla SEL da central, mas realizando uma operação à distância.
A programação do código de transmissão à distância realiza-se da seguinte maneira: 
envie de maneira contínua por um tempo maior de 10 segundos o código de um comando 
rádio anteriormente guardado na memória, ao mesmo tempo a central passa ao modo de 
programação da maneira acima descrito para o LED CODE no menu principal.
A central é fornecida pelo fabricante com a programação do código de transmissão à 
distância desactivada, se desejar habilitar esta função, realize as seguintes operações: 
assegure-se que activou o menu extenso (evidenciado pelo piscar alternado dos Led SUN, 
Led RAIN e Led R. HEAT), coloque-se com a tecla SEL, sobre a intermitência do LED CODE 
e, em seguida, carregue na tecla SET, no mesmo instante o LED CODE acende-se perma-
nentemente e a programação será concluída. Repita a operação se desejar restabelecer 
a configuração precedente.
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B) T. MOT. (Bloqueio movimentos automáticos):
A central possibilita o Bloqueio dos movimentos Automáticos (Subida/Descida do toldo 
com comando do Sensor do sol ou da função de Sensores Automáticos), deste modo se 
durante a fase automática de movimento é dado um comando de Stop mediante comando 
rádio, a central bloqueia momentaneamente os movimentos automáticos até um suces-
sivo comando de Subida ou Descida. A central é fornecida pelo fabricante com o Bloqueio 
dos movimentos automáticos desactivado, se desejar habilitar esta função, realize as 
seguintes operações: assegure-se que activou o menu extenso (evidenciado pelo piscar 
alternado dos Led SUN, Led RAIN e Led R. HEAT), coloque-se com a tecla SEL, sobre a 
intermitência do LED T. MOT e, em seguida, carregue na tecla SET, no mesmo instante 
o LED T. MOT acende-se permanentemente e a programação será concluída. Repita a 
operação se desejar restabelecer a configuração precedente.

C) WIND  ( Subida de segurança) :
A central é fornecida pelo fabricante com a função de Subida de segurança desactivada, 
se desejar habilitar esta função, de modo que após 12 horas de inactividade do Sensor 
de Vento a central efectue automaticamente a Subida de Segurança, realize as seguintes 
operações: assegure-se que activou o menu extenso (evidenciado pelo piscar alternado 
dos Led SUN, Led RAIN e Led R. HEAT), coloque-se com a tecla SEL, sobre a intermitência 
do LED WIND e, em seguida, carregue na tecla SET, no mesmo instante o LED WIND 
acende-se permanentemente e a programação será concluída. Repita a operação se 
desejar restabelecer a configuração precedente.

D) SUN SENSOR  ( Inversão do movimento comando Chuva ) :
A central é fornecida pelo fabricante com a associação Comando Chuva = Comando 

Subida, ou seja, se o sensor detectar a chuva, comandará a subida do toldo. Se desejar 
que o sensor, ao detectar a chuva, comande a Descida do toldo, realize as seguintes 
operações: assegure-se que activou o menu extenso (evidenciado pelo piscar alternado 
dos Led SUN, Led RAIN e Led R. HEAT), coloque-se com a tecla SEL, sobre a intermitência 
do LED SUN SENSOR e, em seguida, carregue na tecla SET, no mesmo instante o LED 
SUN SENSOR acende-se permanentemente e a programação será concluída. Repita a 
operação se desejar restabelecer a configuração precedente.

E) RAIN SENSOR  (Tempo intervenção Sensores Automáticos) :
A central é fornecida pelo fabricante com o Tempo de intervenção dos Sensores Automá-
ticos equivalente a 5 minutos, se desejar configurar este tempo a 10 minutos para dimi-
nuir os movimentos do motor, realize as seguintes operações: assegure-se que activou o 
menu extenso (evidenciado pelo piscar alternado dos Led SUN, Led RAIN e Led R. HEAT), 
coloque-se com a tecla SEL, sobre a intermitência do LED RAIN SENSOR e, em seguida, 
carregue na tecla SET, no mesmo instante o LED RAIN SENSOR acende-se permanen-
temente e a programação será concluída. Repita a operação se desejar restabelecer a 
configuração precedente.

REINICIAÇÃO:
Se for oportuno a central voltar à configuração da fábrica, carregue na tecla SEL e SET ao 
mesmo tempo para acenderem-se contemporaneamente todos os LEDS de sinalização e, 
logo depois, apagarem-se.
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