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Manual de Controle Remoto YY-915A 

1. Conteúdo e Especificação Técnica. 

 

2. Instalação 

a. Desativar alimentação do automatizador. 

b. Desacoplar o jumper localizado no conector quadrado do rabicho do 

automatizador. 

c. Acoplar o conector (macho) chato do chicote de ligação (C) com a central 

receptora (A), na posição correta como descrito na fig. 2. Encaixe firmemente 

até ouvir um som de “click”.  

d. Acoplar o conector (fêmea) quadrado do chicote de ligação (C) ao conector 

(macho) quadrado do rabicho do automatizador. 

e. Conferir se as cores das fases do chicote de ligação (C) do controle remoto estão correspondentes com as cores 

das fases do rabicho do automatizador, conforme esquema 

descrito na fig. 3.   

f. Fixar/instalar a central receptora (A) em local seco e livre de 

interferências de rádio frequências (tais como gerador, 

refrigerador, centrais de alarme e etc...). 

g. Ligar alimentação do automatizador. 

h. Verificar se central receptora (A) está adequadamente alimentada 

(LED vermelha acesa). 

i. Testar e verificar se o funcionamento dos comandos do 

transmissor (B) estão de acordo com o curso de funcionamento da 

porta. 

j. Caso tenha inversão de funcionamento: inverte-se a posição da 

chave inversora, localizada na parte lateral da central receptora 

(A).  

k. Volte para o passo i.  

3. Em uso. 

a. A distância de funcionamento do controle remoto é de aprox. 50 a 

100 m (em terreno plano e livre de obstáculos e interferências).  

b. Aponte o transmissor para direção da porta e acione os botões () para abrir a porta, () para fechar a porta, () 

para parar a porta e ( ) para ativar o travamento dos comandos (botoeira/controle remoto).  

c. Após o uso sempre acione o botão de travamento ( ), e verifique se a LED verde da central receptora (A) está 

acesa, indicando o travamento dos comandos ativado. 

d. Para destravar os comandos acione o botão () até apagar a luz da LED verde. 

* OBS: ao desligar a fonte de energia do automatizador, a função travamento será destravada, liberando os 

comandos da botoeira e do controle remoto.  

 

A. Central Receptora 366 MHz/7A/220V (50 – 

60 Hz)/100 MΩ (500V) com codificação 

chave “DIP”.   

B. Transmissor (x2): comando de 

sobe/desce/para/modo travamento. 

C. Chicote de ligação com automatizador de 6 

fases (em conector de 6 pinos).  

D. Fusivel reserva (8A/250V) 

E. Prego de aço para fixação em parede.  

 

Fig. 2 – Posição de encaixe do 

conector chato.   

Fig. 3 – Esquema de ligação entre 

automatizador e central receptora 
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4. Codificação do equipamento.  

a. Este controle remoto utiliza o sistema de codificação com chave “DIP” e já vem com um código configurado da 

fábrica. Para alterar para um novo código, siga os seguintes passos:  

1. Desmonte a carcaça plástica da central receptora (A), desparafusando os 4 parafusos da parte inferior.  

2. Localize a chave “DIP” presente na placa eletrônica da central receptora (A). A chave “DIP” é um conjunto de 

8 chaves com 3 posições (cima, neutro e baixo) por chave.  

3. Reposicione a posição (cima, neutro ou baixo) de cada chave, obtendo dessa forma o novo código da central 

receptora (A).  

4. Desmonte a carcaça plástica do transmissor (B), desparafusando o parafuso da parte inferior. Localize a chave 

“DIP” presente na placa eletrônica do transmissor (B).  

5. Transcreva o mesmo código da chave “DIP” da central receptara (A) para a chave “DIP” do transmissor (B). 

Monte a carcaça plástica do transmissor (B) e feche-o com o parafuso de fixação.  

6. Repita os passos 4 e 5 para codificar transmissores adicionais.  

7. Monte a carcaça plástica da central receptora (A), fechando-a com os 4 parafusos de fixação da parte inferior.   

5. Cuidados. 

a. Instalar em local livre de interferência de sinais de rádios com frequências próximas a da central receptora. 

b. Apenas instale este equipamento para uso em automatizadores para portas de enrolar de 220 V (A/C).  

c. Temperatura de operação: -20ºC a +50ºC. 

d. Índice de umidade operacional: 20% a 93%. Evitar locais com alta incidência de umidade ou goteiras. 

e. Nos dias de climas desfavoráveis como chuva, trovoadas, neblinas e etc... a eficiência do controle remoto poderá 

sofrer uma ligeira diminuição. 

f. Troque a pilha do transmissor quando ocorrer a dificuldade de acionamento da porta via transmissor.  

6. Condições de Garantia. 

Prazo de garantia é de 1 ano, a partir da data da compra pelo usuário final, contra o defeito de fabricação do produto. 

Perda de garantia poderá ocorrer se:  

1. Quando removidos os lacres de garantia, ou constatado alteração/conserto realizados por técnicos não 

autorizados.  

2. Danos causados por intempéries (ações climáticos nocivos, raios, maresias, água e etc...) 

3. Danos causados pela instabilidade/oscilação da rede elétrica do local de uso.   

4. Acidentes involuntários, choque de veículos, incêndio, arrombamento, estragos realizados por terceiros, quedas 

acidentais, mau uso e etc... 

5. Instalação de acessórios e equipamentos incompatíveis com o equipamento.  

6. Corrosão por produtos químicos, ácidos, detergentes, solventes e etc.... 

7. Montagem ou utilização fora da especificação indicado pelo fabricante.  

8. Não apresentação da nota fiscal da compra e manual do produto, comprovando a data da compra e número de 

série do equipamento.  

**Nota: A substituição de peças ou conserto no período de garantia não se prorroga a garantia inicial.  

Data da compra 
Ou da Instalação            /          /               

No. de série do 
produto 

 

Nome da revenda 
ou do instalador 

 

No. da fatura ou da nota fiscal:  
 

 

 


