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1) Descrição 
Este teclado é um transmissor de dois canais sem fios que funciona mediante a introdução no teclado de um 

código como meio de autenticação para envio de um sinal via rádio. Substitui um comando normal para fazer atuar 

um recetor ou uma central de um automatismo. 

A frequência de emissão é de 433.92MHz. 

De caixa metálica resistente, o teclado foi desenhado para ser utilizado tanto no interior como no exterior (IP54). 

A segurança do sinal é assegurada pelo facto de o código emitido mudar em cada transmissão (rolling code). 

O alcance de emissão deste teclado é de 30m. 

A estimativa de duração da bateria deste produto é de 1 ano, com uma utilização média de 10 emissões por dia. 

A pilha usada é do tipo CR2032 (2 unidades). 
 

 
Sinal audível Significado 

 

1 beep curto Tom do teclado 

1 beep longo Modo de espera (Standby) 

3 beeps longos Confirmação de alteração do código 

5 beeps curtos Erro na introdução ou edição do código 

10 beeps rápidos Sinal de bateria baixa: deverá proceder à sua substituição 
 

 

2) Instalação 
Antes de proceder à instalação deverá testar o teclado de forma a confirmar o alcance efetivo da emissão de sinal 

e o seu correto funcionamento no recetor/central do automatismo. Tenha em consideração que o alcance será menor 

em caso de bateria descarregada. 

Este teclado poderá ser instalado no exterior. Apenas não deverá ser instalado perto ou em contacto com 

estruturas metálicas que poderão servir de escudo ao sinal emitido. 

IMPORTANTE: 

 Tenha em mente que os automatismos de abertura de portas e portões só deverão ser instalados por 

técnicos qualificados, cumprindo com todas as normas estabelecidas por lei. 

 Antes de proceder com a instalação certifique-se de que todos os requisitos são cumpridos. 

 Este produto foi desenhado para comandar automatismos de abertura de portas, portões e automatismos 

similares. Qualquer outro uso que não o previsto neste manual é considerado impróprio e invalida a garantia. 

 
 

3) Utilização 
A utilização do teclado faz-se introduzindo um código previamente programado, usando o teclado numérico. 

Depois de introduzido o código certo deverá ser premida a tecla ou, conforme o canal que se queira usar: 

- Canal 1 se premida a tecla“”; 

- Canal 2 se premida a tecla “”.  
 
 

O sinal será transmitido apenas quando um código válido for introduzido. Se tiver sido introduzido um código 

inválido, o teclado emitirá um aviso sonoro (5 beeps curtos). A combinação do código introduzido deverá ser 

exata, pois se por exemplo o código correto for 0422, combinações tais como 422, 10422 ou, 04222 serão erradas 

e consequentemente ignoradas. Assim, se tiver premido inadvertidamente um dígito errado, deverá premir “” 
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ou “” para finalizar a introdução, podendo a seguir ao aviso sonoro de erro recomeçar a introdução do código 

correto. 

Durante a introdução do código correto não deverá deixar passar mais de 6 segundos entre cada tecla premida, 

caso contrário o teclado sairá do modo de introdução. 

 
Os teclados são programados de fábrica com os seguintes códigos: 

- 11 para o Canal 1 (); 

- 22 para o Canal 2 (). 
 
 

4) Mudar códigos 
Opção A – mudar código associado ao Canal 1 () 

Esta função permite mudar a combinação de teclas associada ao Canal 1 (): 

1. Prima e mantenha premida a tecla "0", premindo de seguida a tecla “”; 

2. Solte a tecla "0"; 

3. Marque o código antigo associado ao Canal 1 e prima “”; 

4. Marque o novo código (até 8 dígitos), premindo de seguida a tecla “”; 

5. Marque novamente o novo código, premindo de seguida a tecla “”. 
 

 

Opção B – mudar código associado ao Canal 2 () 

Esta função permite mudar a combinação de teclas associada ao Canal 2 (): 

1. Prima e mantenha premida a tecla "0", premindo de seguida a tecla “”; 

2. Solte a tecla "0"; 

3. Marque o código antigo associado ao Canal 2 e prima “”; 

4. Marque o novo código (até 8 dígitos), premindo de seguida a tecla “”; 

5. Marque novamente o novo código, premindo de seguida a tecla “”. 
 

 

NOTA1: Os códigos dos dois canais podem ser iguais. 

NOTA2: Se durante a alteração de código tiver saltado a introdução do novo código, pressionando apenas as teclas 

“” ou “”, o sistema de segurança será desativado, bastando premir as teclas “” ou “” para emitir o sinal 

rádio do Canal 1 ou do Canal 2, respetivamente. 

 

5) Reposição das configurações de fábrica (RESET) 
 
ATENÇÃO, para repor os códigos de fábrica do teclado é preciso desmontá-lo. Se necessário contacte um técnico 
especializado para efetuar o trabalho. 

• Para desmontar o teclado retire o espelho frontal e desaperte os parafusos frontais para separar o teclado 
da base metálica de parede.  

• Observando a ordem de montagem das pilhas, remova-as do teclado.  

• Remova os parafusos traseiros e separe a carcaça de metal da base plástica. As teclas plásticas do teclado 
e a borracha respetiva poderão cair, pelo que deverá agir cuidadosamente para não danificar nada.  

• Com a placa eletrónica exposta, remova os 3 parafusos que a prendem à base plástica e levante-a 
cuidadosamente para não danificar o ponto de soldadura da antena.  

• Pegue nas duas pilhas e, respeitando a polaridade observada anteriormente, coloque-as na posição que 
permita o teclado trabalhar.  

• Junto aos contactos das pilhas encontrará um botão metálico. Pressione-o durante 5 segundos até ouvir 
um bip longo, indicando que foi feita a reposição de fábrica com sucesso. 

• Para montar o teclado inverta os passos anteriores. 


