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MANUAL DO UTILIZADOR 
DO TELECOMANDO “LSE22” 

V1.1 

 
 
 
CONVENÇÕES: 
As funções serão referenciadas entre “ - ”, teclas entre  - ,  indicadores visuais  
entre  - . 
 
INDICADORES 
LED - indicador visual de execução de função; 
 
TECLAS 
(TV.ON/OFF)  - Tecla de ligar e desligar a TV; 
(TV.CANAL.+) - Tecla de incremento do canal da TV; 
(TV.CANAL.-) - Tecla de redução do canal da TV; 
(TV.VOLUME.+) - Tecla de incremento do volume da TV; 
(TV.VOLUME.-) - Tecla de redução do volume da TV; 
(SOM.ON/OFF) - Tecla de selecção de INPUT; 
(SOM.CANAL.+) - Tecla de incremento da estação de FM; 
(SOM.CANAL.-) - Tecla de redução da estação de FM; 
(SOM.VOLUME.+) - Tecla de incremento do volume de SOM; 
(SOM.VOLUME.-) - Tecla de redução do volume de SOM; 
(LUZ.ON/OFF) - Tecla de ligar e desligar LUZES; 
(LUZ.CANAL1.+) - Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 1; 
(LUZ.CANAL1-) - Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 1; 
(LUZ.CANAL2.+) - Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 2; 
(LUZ.CANAL2 -) - Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 2; 
(*)   - Tecla de ligar e desligar o ar condicionado; 
(▲)   - Tecla de abertura de estores; 
(▼)   - Tecla de fecho de estores; 
(►)   - Tecla de abertura de cortinado; 
(◄)   - Tecla de fecho de cortinado; 
 
 
1.0 - ESPECIFICAÇÕES 
 
 * 5 teclas para comando de TV com aprendizagem de função; 
 * 5 teclas para comando de som; 
 * 5 teclas para comando de 2 zonas de iluminação; 
 * 4 teclas para comando de estores e cortinados; 
 * 1 tecla para função suplementar, 
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2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 - Alimentação: 2 pilhas de 1,5V Lr03 AAA; 
 - Dimensões: 170x43x18 mm; 
 - Teclas em silicone; 
 - Caixa em plástico ABS 
 - Alcance até aos 6 metros. 
 
 

3.0 - MANUTENÇÃO 
 
 - Limpeza do painel frontal, em caso de avaria contactar o revendedor 
autorizado. 
 
 
4.0 - PRECAUÇÕES 
 
 - Não utilize produtos abrasivos na limpeza do telecomando; 
 - Não aplique líquidos directamente; 
 
 
5.0 - TECLAS TV 
 
Programação das teclas de TV, 
 

* Apontar com o telecomando de origem da televisão, para o telecomando 
LSE22 conforme fig.; 
* Premir simultaneamente as teclas (SOM.ON/OFF) e (LUZ.ON/OFF) durante 3 
segundos; 
* O  LED  acende; 
* Premir a tecla (TV.VOLUME.+) 
* O  LED  pisca uma vez; 
* Premir a tecla correspondente ao aumento do volume do telecomando 
original ; 
* O  LED  pisca uma vez; 
* Aguardar até o  LED  piscar duas vezes como confirmação do código 
correcto; 
* O  LED  permanece aceso; 
* Proceder da mesma forma para as restantes teclas; 
* Depois de programar todas as teclas da da televisão, premir a tecla 

(SOM.ON/OFF); 
* O  LED  pisca duas vezes e todas as teclas programadas ficam memorizadas; 
 

Nota: Todos os códigos das teclas programadas permanecem em memória 
mesmo sem pilhas. 
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6.0 - TECLAS SOM 
 
(SOM.ON/OFF) - Tecla de selecção de INPUT nos modelos Ref. ERAMP1802-S, 

ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD; 
(SOM.CANAL.+) - Tecla de incremento da estação de FM nos modelos Ref. 

ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD; 
(SOM.CANAL.-) - Tecla de redução da estação de FM nos modelos Ref. 

ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD; 
(SOM.VOLUME.+) - Tecla de incremento do volume de SOM nos modelos Ref. 

ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD; 
(SOM.VOLUME.-) - Tecla de redução do volume de SOM nos modelos Ref. 

ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD; 
 
 
  
6.0 - TECLAS LUZ 
 
 (LUZ.ON/OFF) - Tecla de ligar e desligar LUZES relativa as zonas designadas 

como canal 1 e canal 2, mediante a instalação do módulo 
receptor Ref. ERDIMMER para cada uma das zonas; 

(LUZ.CANAL1.+) - Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 1 mediante 
a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER; 

(LUZ.CANAL1-) - Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 1 mediante 
a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER; 

(LUZ.CANAL2.+) - Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 2 mediante 
a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER; 

(LUZ.CANAL2 -) - Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 2 mediante 
a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER; 

 
NOTA:Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a 
configuração do dipswitch (fig. 2) do comando ERDIMMER corresponde a zona 
do telecomando que estiver a utilizar. 
 
 
6.0 - TECLAS ESTORES 
 
(▲)  - Tecla de abertura de estores mediante a instalação do módulo ERESTORES; 
(▼) - Tecla de fecho de estores mediante a instalação do módulo ERESTORES; 
 
NOTA:Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a 
configuração do dipswitch (fig. 3) do comando ERESTORES corresponde a zona 
do telecomando que estiver a utilizar. 
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6.0 - TECLAS CORTINADOS 
 
(►) - Tecla de abertura de cortinado mediante a instalação do módulo 
ERCORTINADOS; 
(◄) - Tecla de fecho de cortinado mediante a instalação do módulo 
ERCORTINADOS; 
 
NOTA: Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a 
configuração do dipswitch (fig. 4) do comando ERCORTINADOS corresponde a 
zona do telecomando que estiver a utilizar. 
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