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COMANDO RÁDIO BEFREE S3 NEW 
O Comando de rádio da BeFree S3 New tem a 
possibilidade de gerenciar três diferentes utilizações (Up 
– Stop – Down). 
A transmissão dos códigos é do tipo com 18 Bit Random 
utilizável associada com outros transmissores da 
mesma série e perfeitamente integrável com receptores 
e centrais electrónicas SEAV. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
- Alimentação a pilha alcalina: : 12V  mod.23A 
- Frequência de funzionamento              : 433,92 MHz 
- Combinações : 32768 
- Consumo máx. : 25 mA 
- Temperatura de funcionamento : -10 ÷ +55 °C. 
- Dimensões : 120x45x15mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO 
O comando rádio é dotado de 3 teclas para a gestão dos 
comandos UP – STOP – DOWN, dos relativos Leds 
vermelhos de sinalização e de outras duas teclas função 
( - ) e ( + ) para a selecção das 3 diferentes utilizações 
ou funções especiais. A intermitência do Led de 
sinalização indica o envio do código de transmissão. 

CONDIÇÃO INICIAL DE FUNCIONAMENTO  
O comando rádio é fornecido pelo fabricante já pronto 
ao uso, contendo os códigos random predefinidos. 

MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO  
Geração de um novo código random (Reset): 
O comando rádio é fornecido pelo fabricante com 
códigos random predefinidos Se desejar uma nova 
geração dos códigos random, deverá seguir o 
procedimento de RESET da seguinte maneira: 
pressionar contemporaneamente as teclas UP, STOP e 
DOWN em modo contínuo por 2 segundos, no mesmo 
instante o Led se acenderá, sucessivamente, pressionar 
as teclas UP e DOWN (dentro de 5 segundos), 3 
intermitências do Led indicarão que a operação foi 
completada. 
ATENÇÃO!  A operação de RESET cancela em modo 
definitivo os códigos preexistentes. 

 
Cópia total do comando de rádio: 
A cópia simultânea de todos os códigos de transmissão 
do comando de rádio pode ser realizada somente se os 
produtos são do mesmo modelo.  
A função de cópia total efectua-se da seguinte maneira: 
conectar os dois radiocomandos através do cabo 
fornecido como “opcional”, pressionar uma tecla 
qualquer do comando de rádio fonte  em modo contínuo 
por 2 segundos, ao mesmo tempo 3 intermitências do 
Led do comando de rádio destinação  confirmarão a 
realização da cópia e o fim da operação. 
ATENÇÃO!   O comando de rádio na configuração de 
fábrica é fornecido não protegido por senha e portanto é 
possível efectuar a cópia dos comandos de rádio. No 
caso em que o comando de rádio seja fornecido com 
uma senha activada, a operação de cópia não será 
consentida. 
 
Teclas função ( - ) ( + ): 
Selecção das 3 diferentes utilizações: 
O comando de rádio dispõe de duas teclas função ( - ) e ( 
+ ) com as quais é possível rodar os Leds de sinalização 
para a escolha do canal de transmissão desejado.  
Desta forma é possível gerir 3 utilizações diferentes. 
Funções especiais: 
O comando de rádio dispõe de duas teclas função ( - ) e ( 
+ ) para a gestão das funções especiais. Carregando nas 
teclas ( - ) ou ( + ) de modo continuado  por ao menos 2 
segundos, irá activar-se a transmissão de um código 
especial diferente para cada utilização. O funcionamento 
dos códigos especiais está ilustrado nas centrais para as 
quais é previsto o funcionamento. 
(Exemplo: na central BeSun as teclas função são 
utilizadas para a habilitação e desabilitação do sensor 
sol).   
 
Transmissão contemporânea de todos os códigos: 
O comando de rádio consente o envio contemporâneo de 
todos os 3 diferentes códigos de transmissão (UP, STOP 
ou DOWN). 
Para seleccionar esta função, pressionar em modo 
contínuo por 3 segundos as teclas ( - ) e ( + ), ao mesmo 
tempo todos os Leds de sinalização irão acender-se e o 
comando de rádio estará pronto para o envio 
contemporâneo de todos os 3 diferentes códigos de 
transmissão. Repetir a operação para restabelecer o 
normal funcionamento. 
ATENÇÃO!  A transmissão contemporânea de todos os 
3 diferentes códigos é, de facto, sequencial, com 
cadência de 0,5 segundos, portanto, aguardar alguns 
instantes antes de efectuar ulteriores operações.  
 
Ulteriores funções mediante PC: 
O comando de rádio tem pode ser ligado a um Personal 
Computer mediante emprego do software “SW 2188” 
fornecido como opcional, mediante o qual é possível o 
acesso a outras funções.   
 
Ulteriores funções mediante Programador: 
O comando de rádio tem pode ser ligado a um 
Programador portátil “PGM 2191” fornecido como 
opcional, mediante o qual é possível o acesso a outras 
funções.   
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ATENÇÃO 
−−−− A bateria deve ser substituída todos os anos para 
garantir um alcance óptimo do transmissor. 
−−−− Para substituir a bateria descarregada, remover a 

tampa de plástico, tirar a bateria em uso e inserir 
uma nova, respeitando a polaridade indicada no 
recipiente. 

−−−− A bateria usada deve ser eliminada nos específicos 
recipientes. 

 
 
A SEAV s.r.l.  declara que o produto: 

Comando Rádio BeFree S3 New 
é em conformidade com as especificações da Directiva 

R&TTE 99/5/EC. 

 
 

 
 

ADVERTÊNCIAS 
 
Alterações ou modificações não aprovadas 
expressamente pelo detentor do certificado de 
compatibilidade com as normas podem anular o direito 
do usuário a utilizar a aparelhagem.  

 
 
 
 
 
 


