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Informação geral
A descrição de instalação e funções é de exclusiva utilização para especialistas, treinados pela 
empresa Gretsch - Unitas GmbH, que o poderá instruir para o utilizador final. Razão pela qual o 
manual original em Alemão e tradução para Inglés é unicamente o documento oficial.
Este manual de instruções é da responsabilidade do gabinete técnico da Gretsch – Unitas na 
Sede em Ditzingen.
Este produto é considerado um aparelho incompleto. O manual de instruções não assume a 
responsabilidade dos riscos contidos no mesmo. De facto, é o instalador oficial final, que deverá 
assegurar todas as normas de montagem, riscos de danos físicos e manuais que deverá acautelar.             
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1 Instruções de segurança

É absolutamente essencial ler as seguintes instruções de segurança.
Instruções adicionais em outras secções deste manual, estarão claramente identificadas, com os símbolos abaixo. 
Mantenha este manual num local de fácil acesso.

 O fabricante não reconhecerá nenhuma reclamação, de danos materiais ou físicos caso não sejam  

 respeitadas as instruções e normas de segurança.

 A utilização destes produtos em outro tipo de aplicação, deverá ser aprovado pelo fabricante.

 Perigo de explosão.

 Troque as pilhas, conforme indicação específica da mesma e colocação de acordo com o normal  

 encaixe das mesmas na caixa de pilhas. Se não for respeitada poderá existir impacto na segurança e  

 invalidar a garantia.

 Por razões de segurança, sacos plásticos, peças metálicas, pequenas peças plásticas etc, deverão  

 estar fora do alcance de crianças.

Instruções de segurança para o instalador e utilizador
O comando á distância contem um emissor de rádio e está programado para utilização com motores equipados 
com recetor de com o mesmo protocolo e código. Para mais informações, consulte os dados técnicos (capítulo 2).

 Antes de ligar o aparelho, certifique-se que o mesmo está equipado com as corretas pilhas. Poderá  

 confirmar as pilhas corretas no autocolante no comando.

 Este produto funciona com os restantes produtos originais do mesmo fabricante. Caso seja ligado  

 a outros produtos não originais, poderá causar danos e funções erradas.

 O comando á distancia, deverá ser programado de acordo com as instruções de descritas no presente  

 manual e por um técnico especializado.

 Após a abertura do da embalagem, certifique-se que o mesmo está intacto.

 O fabricante não assume qualquer responsabilidade de utilização indevida do mesmo.

 A reparação do produto, apenas poderá ser feita pelo serviço pós venda do fabricante.

 De acordo com o a lei em vigor, as pilhas deverão ser depositadas num local devidamente autorizado  

 para a sua recolha.

 As pilhas não devem ser colocadas, no lixo doméstico normal.



2 Dados Técnicos

3 Informação de Produto
O comando á distancia emite as ondas rádio na frequência 433.92 MHz. Opera com o protocolo de mudança de 
códigos durante cada transmissão, conforme a especificidade de algarismos (com código alternado) com mais de 
18 biliões de possíveis combinações.
• 30 canais de transmissão (de 01 A 30). Até 90 entradas podem ser arquivadas, mediante as instruções de 
programação, usando as funções do Botão F1 e F2.
• Uma fez programado, o comando á distancia poderá comandar um motor equipado com um recetor na mesma 
onda de frequência.
• A caixa do comando é fabricada com termoplástico reciclado PC-ABS (Policarbonato/acrílico) e resistente ao impacto.
• O comando á distancia é abastecido, por 2 pilhas 1.5 V  tipo AAA, com gasto por operação entre os 1.8 e 3.3 V. As 
pilhas são colocadas, no comando, no local próprio, que dispõe de uma tampa deslizante de encaixe.
• O comando á distancia tem um visor LED e teclas em silicone, para controlo.
• Na situação ideal de operação, o comando tem um alcance via rádio de 50 metros.
• Aprovado segundo Diretiva 1995/5/EC
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Tipo Comando à distância com microprocessador, multi canais

Número de canais

Frequência de transmissão  Mhz
Voltagem/ alimentação     pilhas cada uma, tipo AAA
Operação voltagem
Tempo estimado de vida  anos (se utilizado e minuto/dia)
Visor LCD

Visor

•  digitos (seleção de canal)
• Vista de carga de bateria
• Visão da função em curso
• Abreviatura alfabética da função especifica

Dimensões do visor mm x mm
Código HCS
Códigos independentes Mais de  bilhiões de códigos “rotativos”
Consumo em “stand by” Menos de  mA
Consumo em transmissão Menos de  mA

Teclado

Botões de comando (seta   , seta   , stop)

•  botões de função (F , F )

•  botão de memória (M)

• botão de Canal (CH)

Campo de transmissão            metros (com pilha nova)

Regulamentos aplicados Conforme diretiva R&TTE /EC

Dimensões mm x mm x mm

Peso  gramas
A informação constante desta tabela, poderá sofrer alterações sem pré-aviso.
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4 Programação de comando á distância via rádio 
  
  Esta informação é destinada os técnicos qualificados. As técnicas  
  subjacentes de saúde e segurança ocupacional não são, portanto,  
  tratadas aqui.

Comando ligado
O comando á distância via rádio, fica em modo de ligado quando as pilhas são colocadas. O visor está “off”, o 
microprocessador está numa condição de desligado (Power Down). O comando á distância utiliza muito pouca 
energia.

Comando em espera
O comando á distância está em espera, quando nenhum dos 7 botões são pressionados. O canal (01 a 30) escolhi-
do previamente aparecerá no visor.

Selecionar um canal
Escolha o botão CH, para selecionar um novo canal. O visor de canais irá começar a “piscar”. O canal é seleciona-
do utilizando os botões de seta     (subir) ou      (descer) (o numero do canal irá “piscar”). Para ativar o canal, 
carregue no botão CH novamente; o número do canal ilumina-se continuamente. 
Se o novo canal selecionado, não estiver ativo quando o botão CH for pressionado, o pré-selecionado canal será 
exibido após um período de espera ou após um estado inicial de espera.

Arquivar a memória de grupo M1 e M2
A “sequência de arquivo” (botão M), possibilita a configuração de dois diferentes “grupos de memória”. O arquivo 
é efetuado da seguinte maneira.

Memória M1
• Carregue no botão M por 5 segundos, para editar a memória M1
   “M1” irá “piscar” no visor
• Procure o canal para memorizar, pressionando os botões de seta        (os números do canais “piscam”). 

Pressione o botão STOP, para arquivar o canal na memória (o numero do canal ilumina-se em continuo).
Repita este procedimento para outros canais, que pretenda arquivar.
Você pode arquivar até 10 canais.

• Quando arquiva todos os canais, pressione o botão “M” pelo menos 1 segundo.
Para apagar a memória, proceda da seguinte maneira:

• Pressione o botão M por 5 segundos. “M1” “piscará” no visor.
• Selecione o canal 00 utilizando os botões seta       e pressione o botão STOP.

Os arquivos de canais foram apagados. Seguido da apagar, todos os canais “piscam”.
• Pressione o botão pelo menos 1 segundo para completar a operação de apagar.

Memória M2
• Carregue no botão M por 5 segundos até “M1” “piscar” no visor.
• Agora pressione o botão CH; “M2” irá “piscar” no visor.
• Procure um canal para arquivar pressionando os botões de seta       (o número do canal irá “piscar”). Pressione o 
botão STOP, para arquivar o canal na memória. O número do canal irá iluminar-se continuamente no visor.

Repita este procedimento para arquivar outros canais.
Você pode arquivar até 10 canais.
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• Quando arquiva todos os canais, pressione o botão “M” pelo menos 1 segundo.
Para apagar a memória, proceda da seguinte maneira:

• Pressione o botão M por 5 segundos. “M” “piscará” no visor.
• Selecione o canal 00 utilizando os botões seta        e pressione o botão STOP.

Os arquivos de canais foram apagados. Seguido da apagar, todos os canais “piscam”.
• Pressione o botão pelo menos 1 segundo para completar a operação de apagar.

Controlar a configuração da sequência de memória
• Pressione o botão M no modo de espera; M1 irá aparecer no visor.

O arquivo de canais irá aparecer um por um no visor
(e.g 1-2-3-4 pausa-1-2-3-4 pausa …..)

Iniciar a sequência de arquivo de memórias M1 e M2.
• Pressione o botão M no modo espera, para selecionar a memória M1. “M1” aparece no visor
  Ative a função para canais na sequência M1, com os botões seta       .
  O arquivo de canais irá “piscar” permanentemente no visor como modo cíclico.
• Pressione o botão M no modo espera, para selecionar a memória M2. “M2” aparece no visor
  Ative a função para canais na sequência M2, com os botões seta       .
  O arquivo de canais irá “piscar” permanentemente no visor como modo cíclico.
• Pressione o botão STOP, para interromper a execução do comando.
• Pressione o botão M, uma vez, para entrar na sequência de memória. A informação no visor M1 e M2 apaga-se. 
O comando de todos os canais in  is estará acessível.

Botões de funções F1 e F2
As funções dos botões F1 e F2, são exclusivas para motores que comandam janelas oscilo- batentes, onde os 
motores executam as tarefas completamente autónomas.

Aplicações, ventilação em janelas Oscilo-batentes
Para selecionar as funções F1 e F2, deverá proceder da seguinte maneira: 

Função da Janela (F1)
• Pressione o botão F1. “F1” aparece no visor.
• Pressione o botão    , para ativar a “função janela”. A janela não pode se operada manualmente.
• Para sair da função F1, o primeiro passo é fechar a janela.
  Depois pressione o botão F1. “F1” desaparece do visor.

Função Ventilação (F2)
• Pressione o botão F2. “F2” aparece no visor.
• Pressione o botão    , para ativar automaticamente a “função ventilação”. 
• Para sair da função F2, pressione o botão F2. “F2” desaparece do visor.

  Quando os botões F1 e F2, são pressionados, no menu de memória de
       Grupo M1 e M2, os correspondentes códigos “piscam” constantemente 
  (M1, M2, F1, F2).
  Um conjunto especial, é possível neste ponto.
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  Com as normais aplicações, onde o comando á distancia é usado e não suporta o equipamento  
ATENÇÃO descrito a seguir, os botões          não funcionam logo que F1 e F2, parecem no visor, informam  
  que o comando não permite essas funções.
                             A situação aplica-se igualmente ao canal indicado no visor.
  Com a normal aplicação, os códigos F1 e F2, não deverão aparecer no visor.
 

5 Carga da bateria indicada no visor.
 A estado de carga das pilhas é estabelecido sempre que o estado do visor passa de parado para espera.
 A carga das pilhas é indicada da seguinte maneira:

6 Proteção do meio ambiente
 Todos os materiais deste comando podem ser reciclados
 O produto em sim, incluindo os acessórios, caixa etc, devem ser colocados numa zona de reciclagem  
 após o seu fim, sendo aplicável as leis em vigor.
 O comando é essencialmente constituído pelos seguintes materiais: alumínio, zinco, ferro, vários tipos  
 de plástico e cobre.

7 Garantias e serviço pós-venda
Por princípio, todas as vendas estão sujeitas ás condições gerais de venda da empresa, (indicadas no site 
da empresa e nos recibos).
As garantias do produto, são de acordo com estabelecidos em norma, no pais onde o mesmo é vendido.
A garantia da funcionalidade e do material será de acordo com a normal utilização do produto sem 
garantir utilizações excessivas.

A garantia e reclamação, para danos pessoais estão excluídas, especialmente se não forem respeitadas 
normas de utilização ou em caso de utilização indevida, como:

• Utilização inapropriada do comando á distância via rádio.
• Instalação errada, programação, operação e falta de manutenção do aparelho.
• Utilização do comando á distancia, com defeito ou indevidamente programado quando opere os                                              
motores sem as normas de segurança e proteção descritas.
• Não observação e respeito pela montagem e segurança do manual de instruções.
• Alterações não autorizadas, no comando á distancia.
• Situações de catástrofe, eventos extraordinários, objetos externos, podem causar danos e avarias aos comandos.
• Quando utilizado em excesso e desgastado.

Para qualquer reclamação de garantia, encomenda de peças ou acessórios, por favor contate um nosso 
distribuidor local.

 

Carga Indicação no visor
Mais de 2.6 V barras

2.4 V – 2.6 V barras

2.2 V – 2.4 V barra

Menos de 2.2 V sem barra


