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BE-CODE 
Rádiófrekvenciás kódtasztatúra 

 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 
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A  kódtasztatúra  telepítésekor  nincs  szükség  kábelezésre,  mert  az  eszköz 
rádiófrekvenciás jelet küld a körzetében található BENINCA rádióvevőknek. A 
tápellátását  egy  darab  3V-os  LITIUM  elem  biztosítja.  Bármelyik  BENINCA 
433,92Mhz-es ugrókódos vevővel kompatibilis. A vevőre a kezelőt 
hagyományos úton kell feltanítani, a vevő leírásának megfelelően. 
 
Tulajdonságok: 

Falon kívüli kivitel, vízhatlan házban, 
 Kapacitív műanyag előlap 
 Fehér LED-es háttérfény megvilágítás 
 Sípoló hang és fény jelzés a kódbevitel nyugtázására 
 Rendelkezésre álló beviteli mező: 1-9, és ENTER billentyűk. 
 Adás: ugró, programozható, és bevihető kód. 
 lehetőség: ENTER gomb újbóli lenyomásakor ismétli az adást. 
  
Technikai adatok: 

Tápfeszültség:  ....... 2db CR123A LITIUM elem 3V 
Vivőfrekvencia:  ...... 433,92Mhz 
Védelem:  .............. IP55 
Hatótávolság:  ........ Rálátás esetén 50-100m 
Működési hőmérséklet:  -20..+70oC 
Megtanítható kódok: 254db 
Kódok hossza ......... 1-8 számjegy 

 
Az elemek élettartama: 
Aktív állapot/nap (db)  Becsült élettartam (év): 
 0    6,5 
 2    6 
 5    5 
 10    4 
 
 
Befoglaló méretek: 
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A kezelő felszerelése: 
Vegye  elő  az  öntapadós  lapot  (G)  és  ennek  segítségével  jelölje  át  a  furatok 
helyét a falra, és készítsen 6mm átmérőjű furatot. Helyezze bele a megfelelő 
tipliket vagy dűbelt (T), és rögzítse a műanyag házat úgy, hogy az öntapadós 
lapot a műanyagra ragasztja. Így a ház hátulja vízhatlanná válik. 
Helyezze  az  elemeket  a  kezelőlap  hátuljába,  zárja  le  az  elemtakaróval  a 
csomagban található csavarokat használja, majd kezdje meg a programozást. 
Miután felprogramozta az eszközt, a kezelőt helyezze a műanyag házlapra, és 
rögzítse azt alulról a csomagban található kulccsal és csavarral. 

 
 
 
Használat:  
1,  Nyomja  meg  bármelyik  gombot,  a  billentyűzet  két  hangjelzést  ad  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a működő kódot, majd nyomja meg az entert. 
3,  Ha  a  kód  jó,  akkor  két  rövid  hangjelzéssel  nyugtázza  a  tasztatúra  a 
kódbevitelt és leadja a rádiójelet. Ha nem jó, akkor egy hosszú mélyebb hangú 
sípszó hallható. 
 
 
Programozás: 
A kezelőt MESTERKÓD védi, mely gyári értéke 123456. 
A  mesterkóddal  tudja  a  kívánt  kódokat  bevinni.  A  mesterkódot  csak  az 
utolsó  lépésnél  állítsa  át,  és  írja  fel  vagy  jegyezze  fel  és  tegye  el  olyan 
helyre, ahol csak a tulajdonos fér hozzá. 
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Beüzemelés: 
1,  A  programozás  során  vigye  fel  a  kezelőre  a  FŐKÓDOKAT,  Egy  főkód  egy 
rádióvevőnek egy csatornájához társítható. 
2, A főkódhoz rendelhet ALKÓDOT, mely ugyanazon rádióvevő csatornájához 
vonatkozik. 
 
A felvihető kódok száma 254db ebből minimum egy főkódnak kell lennie, ez a 
kód  is  használható  adásra,  de  akár  253  alkód  is  rendelhető  hozzá,  amelyek 
szintén ugyanezt a parancsot működtetik egy vevőben vagy vezérlésben. 
 
Ha  több  rádiós  rendszerhez  használja  a  kezelőt,  akkor  annyi  főkódot  kell 
bevinni,  ahány  csatorna  működik.  Értelem  szerűen  az  alkódok  darabszámai 
ebben az esetben a főkódok között oszlanak meg. 
 
3, Változtassa meg a mesterkódot 
 
Válasszon a menüből, üsse be a mesterkódot, majd az entert: 
 
1- MESTER kód megváltoztatása 
2- FŐKÓD bevitele 
3- Főkódhoz rendelhető ALKÓD bevitele 
4- Kódok törlése 
5- Visszaszámláló hozzárendelés 
6-.Működési mód beállítás 
7- Érintőkapcsoló funkció 
8- A kódra vonatkozó adás (ugró fix stb) visszaellenőrzése 
9- Kódismétlő funkció 
 
1. MENÜPONT- MESTERKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2,  Üsse  be  a  régi  mester  kódot  (alapértelmezett:  123456)  majd  nyomjon 
entert. A kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg az 1-es gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4,  Üsse  be  az  új  mesterkódot  majd  entert,  a  kezelő  3  rövid  hangjelzéssel 
nyugtázza a kódot. 
5, Üsse be ismét az új mesterkódot majd entert, a kezelő 2 rövid hangjelzéssel 
nyugtázza a kódot, ha megegyezik az előzővel. 
 
2. MENÜPONT- FŐKÓDOK MEGADÁSA 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, nyomja meg a 2-es gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4, Üsse be a felviendő kódot majd entert (ne legyen a mester kóddal azonos) a 
kezelő 3 rövid hangjelzéssel nyugtázza a kódot. (Ha már létezik a kód, akkor 
egy rövid dallamot is lejátszik) 
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5, Majd válassza ki az adás kódolását: 1-Rolling kód (hagyományos ugrókód) 
2-ARC 3-Fixkód 
6, A kezelő kilép, két rövid, de magasabb hangot adva 
7, próbálja ki a kódot. 
 
3. MENÜPONT- ALKÓDOK MEGADÁSA 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg a 3-as gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4,  Üsse  be  a  meglévő  FŐKÓDOT  majd  entert  a kezelő  3  rövid  hangjelzéssel 
nyugtázza a kódot. 
5, Üsse be a ALKÓDOT majd entert a kezelő 2 rövid hangjelzéssel nyugtázza a 
kódot. 
6, próbálja ki a kódot. 
 
4. MENÜPONT- KÓDOK TÖRLÉSE 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg a 4-as gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4,  Üsse  be  a  meglévő  FŐKÓDOT  vagy  ALKÓDOT  majd  entert  a  kezelő  rövid 
dallammal nyugtázza a kódtörlést. 
Figyelem! 
Ha FŐKÓDOT töröl, a hozzárendelt ALKÓDOK is törlődnek. 
 
5. MENÜPONT- VISSZASZÁMLÁLÓ BEÁLLÍTÁSA 
A menüpontban a meghatározott kódra beállítható, hogy hányszor 
használhatják. 
 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg az 5-ös gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4,  Üsse  be  a  meglévő  ALKÓDOT  majd  entert  a  kezelő  3  rövid  hangjelzéssel 
nyugtázza a kódot. 
5, Üsse be a visszaszámláló értékét majd entert a kezelő 2 rövid hangjelzéssel 
nyugtázza a kódot. 
6, A kezelő kilép, két rövid, de magasabb hangot adva 
 
Ha a számláló értéke két számjegyű, akkor csak két karaktert vigyen be, ha 
egyszámjegyű, akkor csak egy karaktert kell bevinni, majd az enterrel 
nyugtázni. 
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6. FUNKCIÓBEÁLLÍTÁS 
Ebben a menüpontban a következők állíthatók: 

- Hangjelzés be- és kikapcsolása, 1-es funkció 
- Háttérfény be- és kikapcsolása, 2-es funkció 
- Alaphelyzetbe állás be- és kikapcsolása 3-as funkció 
 

1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg a 6-os gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4,  Üsse  be  a  következőt:  „654321”  majd  nyomjon  entert.  A  kezelő  3  rövid 
jelzést ad. 
5, A következő lépésben egy funkciót ki- illetve bekapcsolhat 

- Vigye be a sorszámot (lsd.: feljebb) majd nyomjon entert, vigyen be „0”-
t ha ki- vagy vigyen be „1”-es ha bekapcsolja a funkciót 

6, A kezelő kilép a programozásból, a további funkciók átállítása esetén 
ismételje meg a fenti lépéseket. 
 
7. ÉRINTŐKAPCSOLÓ FUNKCIÓ 
A kódzár érintésekor egy adás történik, használhatja riasztórendszerhez, 
kertvilágításhoz  stb.  Nem  kell  kód  a  lámpa  felkapcsolásához,  elég  az,  ha 
megérinti a kódzár felületét. 
 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg a 7-es gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4, 0-val ki, 1-el bekapcsolhatja a funkciót, ha bekapcsolja, akkor a következő 
lépésben meg kell adni a kódolás típusát:1-Rolling kód (hagyományos 
ugrókód) 2-ARC, 3-Fixkód 
8. MENÜPONT-RÁDIÓADÁS TÍPUSÁNAK ELLENŐRZÉSE 
1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg a 8-as gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4, Üsse be a meglévő FŐKÓDOT vagy ALKÓDOT majd entert. 
5, A kezelő a következő hangjelzésekkel válaszol: 

- 1 sípszó: Ugrókód 
- 2 sípszó: ARC 
- 3 sípszó: Fixkód 

 
9. KÓDISMÉTLŐ FUNKCIÓ 
A bevitt kód után nincs szükség még egyszer kódbevitelre, ha 20mp-en belül 
az enter gomb érintése még egyszer megtörténik, akkor az adás 
megismétlődik. 
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1,  Érjen  tenyérrel  a  billentyűzethez.  A  billentyűzet  két  hangjelzést  ad,  és 
bekapcsol a háttérfény. 
2, Üsse be a mester kódot (alapértelmezett: 123456) majd nyomjon entert. A 
kezelő szaggatott jelzést ad. 
3, Nyomja meg a 9-es gombot, a kezelő két rövid sípszóval nyugtáz. 
4, 0-val ki, 1-el bekapcsolhatja a funkciót. 
 
TELJES MEMÓRIA TÖRLÉS 
1, Távolítsa el mindkét elemet a kezelőből, majd várjon néhány másodpercet. 
2, Tegye vissza mindkét elemet, ügyeljen a polaritásra 
3, gépelje be a következőt: „1234567890” majd nyomjon entert 
4,  változó  hangmagasságú  hangot  ad  a kezelő,  az  összes kód törlődik,  és  a 
funkciók is gyári beállításra kerültek. 
 
Példák: 
 
Használjuk a kódzárat egyszerű lámpakapcsolásra: és kertkapu nyitására 
 

 
Vigyen fel négy darab FŐKÓDOT a 2.es menüpont szerint, 
A rajz példán akár egyszámjegyű kód is lehetséges a lámpa kapcsolására 
a kertkapu nyitására viszont az ’1234’ kódot kell beütni. 
 
Társasház vezérlése: 
 
A lámpát az 1-es kóddal lehet bekapcsolni, vagy kikapcsolni mint FŐKÓD 
Az egyik kapun az ’1234’ kóddal a másik kapun az ’5678’ kóddal lehet bejönni 
mint FŐKÓD. 
A  főkódokhoz  bármikor  rendelhető  ALKÓD  úgy,  hogy  nem  kell  szétszedni  a 
kapu vezérlését, ez kényelmet biztosít, továbbá ha sok autós használja a kapu 
bejárót, csak egy kódhely terheli a rádióvevőt a billentyűzet részéről. 
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Jegyzetek: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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