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Rys. 1 - Podłączanie do komputera lub sieci zasilającej 

 
 

 
 

Rys. 2 – Podłączanie do odbiorników 
Rys.  3 - Podłączanie przewodu C5 do karty 

PTXMEM. Włożyć wtyk zaznaczony na czarno 
do kontaktu oznaczonego nr 1 na karcie 

 
  

Ładowarka USB  
(NIEDOŁĄCZONA) 
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Rys. 4 - Podłączanie nadajników do programowania 

 

 
Rys. 5 - Podłączanie pamięci do karty PTXMEM
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ODBIORNIKI Zarządzanie listami Konfiguracja odbiornika/hasła 
RR.1/2 WBV C4 C4 

RR.4WBV C4 C4 

ONE2 QI/QB C4 C4 

ONE2 WI/WB C4 C4 

Tabela 1  –Kompatybilne odbiorniki oraz informacje na temat odpowiednich przewodów 
połączeniowych 

 
 
 
 
NADAJNIKI Programowanie urządzeń sterowanych drogą radiową 
TO.GOWV/WVS/WVT/QT/WK C5 + PTXMEM 

IO C5 + PTXMEM 

TWV/WK C5 + PTXMEM 

APPLE C5 + PTXMEM 

Tabela 2  – Nadajniki programowalne z ADVANTOUCH 
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Zewnętrzne skrzynki sterownicze Aktualizacja 
oprogramowania 

sprzętowego 

Konfiguracja 
parametrów i logiki 

Zarządzanie menu 
komunikacji 

radiowej 
BRAINY C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

BRAINY24 C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CELL* C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CORE C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

HEADY* C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

HEADY24 C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

KER* C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

LOGICA -- -- C5 + PTXMEM 

LOGICA24.RI -- -- C5 + PTXMEM 

MATRIX* C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

MISE.RI -- -- C5 + PTXMEM 

SYNNY/SUM.SY C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

THINK* C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

WAVE C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 
(*) wszystkie wersje C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 
Wewnętrzne skrzynki 
sterownicze 

Silnik Aktualizacja 
oprogramowania 

sprzętowego 

Konfiguracja 
parametrów i logiki 

Zarządzanie menu 
komunikacji 

radiowej 
CP.B10224ESA BULL1024 C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.B24ESA BULL424ESA/624ESA C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.BISON OM BISON20 OM C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.BISON OTI BISON25 OTI / 
BISON35 OTI / 
BISON45 OTI 

C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.BISON OTIL BISON35 OTIL C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.BN KBN24 -- C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.BULL8-OM BULL8M / BULL8OM C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.BULL-RI BULL10M /15M/20M C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.CORE* BULL5M C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.J4ESA JM3.ESA/JM4.ESA C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.K3-RI KEN3.RI -- -- C5 + PTXMEM 

CP.K4-RI KEN4.RI -- -- C5 + PTXMEM 

CP.MBY24 MBE24 C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.PONY 

(CP.ZED230-E 

PONY C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.XED230-E ZED C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

CP.ZED24 ZED24.RI --   

Tabela 3  – Kompatybilne skrzynki sterownicze oraz informacje o odpowiednich przewodach 
połączeniowych UWAGA: w przypadku skrzynek sterowniczych nieujętych na liście, prosimy o kontakt 

z producentem 
 

INNE URZĄDZENIA Aktualizacja 
oprogramowania 

sprzętowego 

Konfiguracja 
parametrów i logiki 

Zarządzanie menu 
komunikacji radiowej 

CBY.24 C1 -- -- 

ESA.BASIC C1 C5 + PTXMEM C5 + PTXMEM 

SC.EN C1 -- -- 
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1. WSTĘP 
Dziękujemy za wybór ADVANTOUCH, naszego nowego urządzenia wyposażonego w ekran 
dotykowy, które ułatwia zarządzanie instalacjami mieszkalnymi i przemysłowymi o dużej liczbie 
użytkowników lub urządzeń.  
 
W porównaniu do poprzednich modeli posiada ono wiele nowych funkcji, w tym łatwy w u życiu ekran 
dotykowy o przek ątnej 4,3 cala  z intuicyjnym interfejsem, przekazującym pełne informacje o stanie 
systemu. 
 
Urządzenie zostało wyposażone w czujnik światła otoczenia dla zapewnienia lepszej widoczności w 
każdych warunkach.  
 
Może być używane w trybie samodzielnym , bez konieczności połączenia z komputerem dzięki 
pamięci wewnętrznej programatora i możliwości podłączenia pamięci USB.  
 
Główne funkcje ADVANTOUCH: 

� zarządzanie pami ęciami kompatybilnych odbiorników radiowych . Zapisywanie ich w 
postaci edytowalnych list i dodawanie lub usuwanie nadajników radiowych; 

� odczyt i edycja  kodów nadajników na kod zmienny; 
� odczyt kodów programowalnych nadajników (funkcja ta nie była dostępna w ADVANTAGE); 
� aktualizacja oprogramowania urz ądzenia  przez USB; 
� konfiguracja parametrów i funkcjonalnej logiki  skrzynki sterowniczej; 
� aktualizacja oprogramowania skrzynki sterowniczej.  

 
ADVANTOUCH jest niewątpliwie bardzo ważnym narzędziem w codziennej pracy monterów i innych 
specjalistów branży monterskiej, które może uprościć i przyspieszyć programowanie i konfigurację 
skrzynek sterowniczych, odbiorników i nadajników.  
Ponieważ urządzenie ADVANTOUCH może być używane bez komputera, jest wygodne, 
wszechstronne i praktyczne. 
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2. OPIS PRODUKTU 
Na górze programatora znajduje się przycisk zasilania  
ON/OFF, port micro-USB  do podłączenia ładowarki lub 
komputera, port RJ do podłączenia produktów Benincà oraz 
port USB. 
 
Dzięki temu możliwe jest korzystanie z pamięci USB do 
przechowywania, pobierania i przesyłania danych. 

Rys. 6 – Widok z góry 
 
Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie przytrzymać przycisk ON / OFF przez kilka sekund. 
 
Po włączeniu wyświetli się pierwsze menu główne (RADIO), jak przedstawiono na rys. 7. 
 
 

Po podłączeniu urządzenia USB lub RJ ikony 
w górnej części wyświetlacza (1 i 2) zmieniają 
kolor: czerwony oznacza, że żadne 
urządzenie nie jest podłączone, zielony, że 
urządzenie jest podłączone prawidłowo. 
 
Poziom naładowania baterii (3) oraz czas (4) 
są wyświetlane w prawym górnym rogu 
ekranu. 
 
Informacje te są zawsze widoczne na górze 
każdego menu. 
 
Poniżej tych ikon (5) wyświetlane są ikony 
menu głównych  (Komunikacja radiowa 

 - Skrzynki kontrolne  - Listy 

). 
Po wybraniu któregoś z głównych menu 
wyświetli się zakładka z różnymi podmenu  
(6). 
Na dole ekranu wyświetlana jest ikona 
konfiguracji urz ądzenia  (7) i ikona menu 
informacyjnego  (8), które zostanie wdrożone 
w przyszłości, natomiast w części środkowej 
(9) wyświetla się ikona przypominania , 
wskazująca użytkownikowi w jakiej funkcji 
znajduje się programator w trakcie 
programowania. 

Rys. 7 – Widok z przodu 
 

Urządzenie ADVANTOUCH zostało wyposażone w standardowe funkcje oraz następujące akcesoria: 
� przewody C1 / C2 do podłączenia urządzenia do skrzynek sterowniczych lub innych urządzeń 

do aktualizacji oprogramowania sprz ętowego . W tabeli 3 i tabeli 4 znajdują się informacje 
dotyczącego wyboru odpowiedniego przewodu.   

� przewód C3 do podłączania produktów Benincà przez port szeregowy dla przyszłych 
zastosowań. 

� przewód C4 do podłączenia do odbiorników zewnętrznych (tabela 1). 
� przewód połączeniowy C5 + PTX MEM do odczytu i zapisu zintegrowanych odbiorników, 

programowania urządzeń sterowanych drogą radiową i konfiguracji logiki funkcjonalnej i 
parametrów skrzynek sterowniczych. Prawidłowe podłączenie karty PTXMEM zostało 
przedstawione na rys. 3. Listy kompatybilnych produktów znajdują się w tabeli 2, tabeli 3 i 
tabeli 4. 

CZUJNIK ŚWIATŁA 
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� przewód USB.C do podłączenia ADVANTOUCH do zasilania sieciowego lub komputera (rys. 
1). 

� Pamięć USB o pojemności 8GB zawierająca pełną instrukcję obsługi, materiał wideo z 
prezentacją produktu, pliki do podłączenia skrzynek sterowniczych (z rozszerzeniem .ini), 
najnowszą wersję aktualizacji oprogramowania urządzenia i instrukcje obsługi produktów 
Benincà. 

 
 
Do produktu dołączono również szybką instrukcję obsługi do natychmiastowego użycia produktu. 
 

2.1. Ładowanie baterii: urządzenie ADVANTOUCH jest wyposażone w baterię Li-Ion 3.7V 
3100mAh, którą można ładować za pomocą odpowiedniego kabla (USB.C), podłączonego 
do komputera. Producent nie zapewnia ładowarki baterii do podłączenia bezpośrednio do 
sieci zasilającej. Na rys. 1 przedstawiono prawidłowe podłączenie.  

 Urządzenie może być używane również w trakcie ładowania, z wyjątkiem, gdy podłączona 
jest pamięć USB. Do pierwszego użycia zaleca się ładowanie ADVANTOUCH standardową 
ładowarką USB, podłączoną za pomocą kabla USB. Ładować urządzenie przez kilka godzin 
przed użyciem. 

 
2.2. Wyświetlacz: wyświetlacz 4,3 cala 480x272 pikseli i 16000 kolorów jest rezystancyjnym 

ekranem dotykowym (brak multi-touch). Oznacza to, że można go używać nawet w 
rękawiczkach. 

 
2.3. Dane techniczne: 

 
• Mikroprocesor 32bitowy, 144MHz, 2MB RAM; 
• Pamięć fizyczna do przechowywania danych 512 kB; 
• Temperatura robocza od -10°C do +50°C; 
• Możliwość zapisu w pamięci urządzenia 128 list z 64 kodami  lub 16 list z 512 kodami  

lub 4 list z 2048 kodami  (łącznie maksymalnie 8192 kody ); 
• Czujnik światła dla zoptymalizowania widoczności w każdych warunkach; 
• Osłona z tworzywa ABS ze ściankami pokrytymi poliuretanem PTU dla komfortu 

trzymania urządzenia; 
• Czas pracy: minimum 10 godzin; 
• Czas ładowania: maksymalnie 8 godzin 
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3. MENU LISTY 
 
Dostępne funkcje: 

3.1. Tworzenie nowej listy: aby utworzyć nową listę 

należy kliknąć na ikonę „dodaj listę” , wybrać typ 
listy (64, 512 lub 2048 kodów), klikając na jeden z 
trzech przycisków, które pojawiają się poniżej 

, przypisać nazwę listy (maksymalnie 
40 znaków) i na koniec nacisnąć zielony przycisk OK. 
Jako potwierdzenie, że została utworzona nowa lista 
pojawi się ona na liście, a ikona „dodaj listę” zostanie 

otoczona zieloną ramką .  
3.2. Przeglądanie istniej ącej listy i zarz ądzanie jej 

nadajnikami: wybrać listę za pomocą klawiszy 

strzałek  i wskazać ikonę „otwórz folder” 

. Wszystkie zapamiętane nadajniki można 
przejrzeć przewijając listę za pomocą klawiszy 

strzałek . 
Przy każdym nadajniku, który został poprawnie 
zapamiętany i „włączony” pojawia się zielone 

pole: . 
 

 
Urządzenie zdalnego sterowania można wyłączyć na liście klikając na zielone pole, które 

jako potwierdzenie zmiany zmieni kolor na czerwony: . 
Funkcja wyłączania sprawia, że kod nadajnika pozostaje zachowany na liście, ale wszystkie 
jego polecenia są ignorowane, gdy lista jest zapisana w odbiorniku. 
Można również przypisać nazwy urządzeń zdalnego sterowania na liście, klikając na ich 

kody. Maksymalna długość nazwy to 16 znaków . 
Po skopiowaniu listy do odbiornika przypisane nazwy nie są zapamiętywane w odbiorniku. 

Wszystkie zmiany muszą być potwierdzone naciśnięciem przycisku „zapisz” ; w 
przeciwnym wypadku zostaną one utracone. Zielony prostokąt wokół przycisku „zapisz” 
oznacza, że zmiana została zapisana. 

 
3.3. Kopiowanie istniej ącej listy z now ą nazwą: aby skopiować listę należy ją wybrać i 

nacisnąć ikonę „kopiuj” ; następnie nadać nową nazwę w celu odróżnienia nowej listy 
od tej, która została skopiowana. 

 
3.4. Usuwanie listy:  aby usunąć listę, należy ją zaznaczyć, a następnie dwukrotnie kliknąć na 

ikonę „usuń” . 
 

Po pierwszym kliknięciu pole zmienia kolor na żółty, potwierdzając odbiór polecenia; drugie 
kliknięcie potwierdza operację, co zapobiega przypadkowemu usunięciu. Na koniec pole 
zmienia kolor na zielony, co oznacza, że lista została usunięta. 

 Rys. 8 – Menu LISTY 
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4. MENU KOMUNIKACJI RADIOWEJ  
Menu komunikacji radiowej  składa się z 6 ikon, po kliknięciu 
na które można przejść do odpowiednich podmenu, 
umożliwiających zmiany określonych funkcji: 

4.1. Odczyt pami ęci odbiornika : 
UWAGA: Przed przyst ąpieniem do odczytu nale ży 
odłączyć odbiornik od sieci zasilaj ącej.  
Informacje dotyczące kompatybilnych produktów 
znajdują się w kolumnie „Zarządzanie listami" w tabeli 
1. 
Po podłączeniu przewodu C4 do urządzenia oraz do 
odbiornika, jak pokazano na rys. 2 oraz po 

naciśnięciu przycisku „aktualizuj”   
system zacznie pobieranie, aby wyświetlić wszystkie 
kody zapamiętane w odbiorniku. Pole COM na górze 
będzie świecić się na zielono. W górnej części 
wyświetlacza widoczny jest procent realizacji operacji. 
Żółta kropka obok symbolu aktualizacji

 wskazuje, że odczyt jest w toku. 
Kiedy operacja zostanie ukończona, pojawi się lista 
kodów, którą można zapisać w nowej li ście  za 

pomocą przycisku „zapisz” . Zielone pole wokół 
przycisku „zapisz” oznacza, że lista została zapisana 
pomyślnie. Możliwe jest zapisanie tylko w nowej liście. 
Zapisanie danych w istniejącej liście musi zostać 
wykonane przy użyciu komputera. 
 
Operację można anulować zanim zostanie ona zakończona naciskając przycisk „anuluj” 

, powracając do głównego menu lub poprzez ponowne naciśnięcie klawisza 

  
 

Czerwona kropka  oznacza przerwanie operacji. 
 

4.2. Zapisywanie listy w pami ęci odbiornika : 
UWAGA: Przed przyst ąpieniem do tej czynno ści nale ży odł ączyć odbiornik od sieci 
zasilaj ącej.  
Informacje dotyczące kompatybilnych produktów znajdują się w kolumnie „Zarządzanie 
listami” w tabeli 1 . 
Aby zapisać listę w pamięci odbiornika należy podłączyć przewód C4, jak pokazano na rys. 
2, wybrać listę do zapisu w odbiorniku spośród list w urządzeniu i rozpocząć operację 

zapisu, ponownie wciskając przycisk „zapisz”. . 
Stan przesyłania jest wyświetlany na górze menu, ikona „zapisz” otoczona jest żółtą ramką, 
pole COM na górze świeci się na zielono. Po zakończeniu przesyłania ramka wokół 
przycisku „zapisz” świeci się na zielono, co oznacza, że lista została zapisana. 
 
Operacja może zostać anulowana przed zakończeniem poprzez naciśnięcie przycisku 

„anuluj”   lub „zapisz” . Czerwona ramka wokół ikony „zapisz” oznacza 
przerwanie operacji. 
 
UWAGA:  operacja ta może doprowadzić do utraty nadajników, które znajdują się w pamięci 
odbiornika. W przypadku braku wolnego miejsca kody w pami ęci zostan ą nadpisane 
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przez now ą list ę. W celu zachowania kodów, które są już zapisane w pamięci, przed 
wykonaniem operacji zalecamy zapisanie ich w nowej liście, zgodnie z instrukcjami 
opisanymi w punkcie 4.1. 

4.3 Konfiguracja kanałów odbiornika lub ustawienie hasła  
UWAGA: Przed przyst ąpieniem do odczytu nale ży odł ączyć odbiornik od sieci 
zasilaj ącej. 
Informacje dotyczące kompatybilnych produktów znajdują się w kolumnie 
„Odbiornik/Konfiguracja hasła” w tabeli 1. 
Po podłączeniu urządzenia do odbiornika przy użyciu przewodu C4, jak pokazano na rys. 2 i 
przejściu do tego podmenu, można wykonać następujące operacje: 

 
a) ustawić hasło do edycji ustawień odbiornika: po kliknięciu na pasek 

 w górnej części ekranu wyświetli się klawiatura numeryczna, 
za pomocą której należy wpisać hasło alfanumeryczne. Hasło może składać się 
maksymalnie z 6 znaków. Wprowadzić hasło, a następnie nacisnąć zielony przycisk 
OK, aby powrócić do ekranu konfiguracji, gdzie wprowadzone hasło pojawi się obok liter 

PSW na górze ekranu ; aby zapisać hasło w odbiorniku 

należy nacisnąć przycisk  w lewym dolnym rogu. 
 

Zielona ramka wokół ikony oznacza, że hasło zostało zapisane pomyślnie. W przypadku 

wciśnięcia przycisku  zamiast OK, nastąpi powrót do ekranu menu radia i 
operacja zostanie anulowana bez ustawienia hasła. 
 
Aby usunąć ustawione hasło należy jedynie wcisnąć przycisk OK, nie wpisując żadnego 
znaku. 

 
b) skonfigurować kanały odbiornika poprzez ustawienie trybu przełączania pomiędzy: 

Monostabilnym  Bistabilnym  Synchronizowanym  
 
Jeśli odbiornik jest chroniony hasłem, przed wprowadzeniem zmian wymagane będzie 
wprowadzenie hasła w polu PSW. Po wprowadzeniu hasła kliknąć na ikonę kanału; 
zaświeci się na czerwono, wskazując że kanał został wybrany. Każde kolejne 
wciśnięcie tej samej ikony spowoduje przełączenie trybu pracy. 
 
W przypadku wyboru trybu synchronizowanego, można również przy użyciu trójkątnych 

strzałek  u dołu ekranu, zwiększyć / zmniejszyć czas pracy. Dodatkowe 
informacje dotyczące typów operacji znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika. Aby 

aktywować zmiany, wcisnąć przycisk  w lewym dolnym rogu. Zielone pole wokół 

ikony oznacza pomyślny zapis. W przypadku wciśnięcia  zamiast OK nastąpi 
powrót do ekranu menu komunikacji radiowej i operacja zostanie anulowana bez 
zapisania zmian w odbiorniku. 
 

4.4. Odczyt kodu nadajnika drog ą radiow ą, wprowadzenie lub usuni ęcie go z istniej ącej 

listy : po wejściu do podmenu wyświetli się ekran z kodem nadajnika i konfiguracją 
jego przycisków. 
Aby uzyskać dostęp do (zmiennego lub stałego)  kodu nadajnika wystarczy wcisnąć dowolny 
klawisz bloku sterowania zdalnego. Czas, przez który należy trzymać wciśnięty klawisz 
można ustawić w menu ustawień (patrz punkt 6.4). W polu CODE wyświetli się odpowiedni 

kod w formacie szesnastkowym . Wciśnięty klawisz zostanie 
oznaczony zielonym polem. 
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Aby nadajnik został zapamiętany na liście, należy otworzyć podmenu, wybrać listę, na której 

nadajnik ma zostać zapisany, wciskając klawisz  (nazwa wybranej listy zostanie 
wyświetlona w górnej części ekranu), a następnie wcisnąć dowolny klawisz na bloku 
sterowania zdalnego. Kiedy kod zostanie odczytany, może zostać zapisany na wybranej 

liście za pomocą klawisza  . 
 

UWAGA: pierwszy nadajnik wprowadzony  na listę 
wymusza rodzaj możliwego do wprowadzenia kodowania . 
Na przykład, jeżeli pierwszy nadajnik zostanie wprowadzony 

za pomocą kodu zmiennego HCS, przycisk  nie b ędzie 
wyświetlany  w trakcie odczytu kodu zmiennego ARC lub 
kodu programowalnego , i odwrotnie. Ponadto, kod który jest 
odczytywany zostanie wyświetlony na czerwono. 
Jeżeli nadajnik jest już zapisany w wybranej liście, nazwa 
przypisana do tego nadajnika będzie wyświetlana pod nazwą 

listy i pojawi się przycisk  umożliwiający usuni ęcie go z 
listy.  
Można również zmieni ć konfiguracj ę przycisków  nadajnika, 
wciskając ikony kanałów. Za każdym wciśnięciem klucza 
włącza się kanał z nim związany, od CH1 do CH4  lub CH-, 
który oznacza brak przypisania kanału do wybranego 
przycisku. Każda zmiana musi zosta ć potwierdzona 

wci śnięciem przycisku . 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10  – Odczyt i konfiguracja TX 
 

Dwa pozostałe pola można edytować tylko po dodaniu nadajnika do listy:  aby 

włączyć lub wył ączyć nadajnik radiowy na liście, albo  aktywować lub dezaktywować 
licznik synchroniczny  dla danego nadajnika na liście. Jeśli blok sterowania zdalnego 
znajduje się już na wybranej liście, status obu pól będzie wyświetlany natychmiastowo i 
nadal można je zmienić klikając na ikony: 

• EN na zielono  = TX jest włączony �; odbiornik, do którego kopiowany jest kod 
rozpozna go i wykona polecenia. 

• EN na czerwono  = TX jest wyłączony �; odbiornik, do którego kopiowany jest kod 
rozpozna go, ale nie wykona poleceń. 

• SYNC na zielono  = licznik synchroniczny jest aktywny dla TX �; odbiornik odczytuje 
licznik synchroniczny i używa go do rozpoznania TX. 

• SYNC na czerwono  = licznik synchroniczny jest wyłączony �; odbiornik odczytuje 
licznik synchroniczny, ale nie używa go do rozpoznania TX; w praktyce do aktywacji 
poleceń odbiornika potrzebna jest jedynie niezmienna część kodu. 

 

Aby aktywować zmiany, należy je zapisać, wciskając przycisk . 
 

4.5. Przypisanie kodu do nadajnika : po sprawdzeniu kompatybilnych produktów w tabeli 
2 należy podłączyć nadajnik do urządzenia przy użyciu przewodu C5 podłączonego do karty 
PSXMEM (rys. 3). W celu poprawnego umieszczenia wtyków należy korzystać ze 
schematów podłączeń i instrukcji przedstawionych na rys. 4. 
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Po podłączeniu przewodu, wejść do podmenu programowania sterowania drogą radiową i 

wybrać jedną z list w pamięci za pomocą przycisków strzałek , zatwierdzając 

wybór przyciskiem ; zostanie wyświetlona lista kodów na tej liście. Wybrać kod za 

pomocą przycisków strzałek , a następnie wcisnąć przycisk , funkcja zapisu 
zostanie aktywowana. Zielony prostokąt wokół przycisku OK oznacza, że operacja została 
zakończona pomyślnie. Czerwony prostokąt wokół przycisku OK wskazuje, że operacja się 
nie powiodła. Następnie należy sprawdzić połączenie. W ten sposób możliwe jest 
zaprogramowanie jedynie nadajników kodu zmiennego (HCS) . 

 

4.6. Wprowadzanie uszeregowanych nadajników na list ę : funkcja ta umożliwia szybkie 
i łatwe zapamiętywanie serii nadajników. Najpierw należy wybrać listę z urządzenia. Po jej 
wybraniu pojawi się ekran wprowadzania danych: nazwa wybranej listy zostanie wyświetlona 
na górze, obok niej wyświetli się liczba kodów nad maksymalną liczbą kodów do 
wprowadzenia. Następnie wystarczy wpisać kod pierwszego urz ądzenia sterowanego 

drog ą radiow ą, klikając na pasek SN  i liczbę pilotów w serii w 

pasku #TX . W przypadku wprowadzenia liczby nadajników #TX 
przekraczającej  maksymalną pojemność listy, wokół pola #TX wyświetli się czerwona ramka 

błędu. Operację należy potwierdzić wciśnięciem przycisku . Zielona ramka oznacza, że 
operacja została zakończona pomyślnie. W ten sposób można odnaleźć wszystkie 
zapamiętane na danej liście nadajniki. 
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5. MENU SKRZYNEK STEROWNICZYCH  
Menu umożliwia: 

5.1. Odczyt pamięci zintegrowanego odbiornika; 
5.2. Zapis listy w pamięci zintegrowanego odbiornika; 
5.3. Konfigurację parametrów i logiki funkcjonalnej; 
5.4. Aktualizację oprogramowania skrzynki sterowniczej 

lub innego urządzenia. 
Aby otworzyć menu i uruchomić te podstawowe funkcje, należy 
podłączyć do urządzenia pamięć USB z niezbędnymi plikami. 
Ikona USB na górze menu zmienia kolor na zielony, gdy klucz 
jest podłączony. Jeśli ikona wyświetla się w kolorze czerwonym 
oznacza to, że albo pamięć nie jest kompatybilna, albo 
występują problemy z połączeniem. 
UWAGA : aby zapobiec awarii należy odłączyć przewód 
USB.C kiedy podł ączona jest pami ęć USB. 
Są dwa typy plików do aktualizacji i komunikacji ze skrzynkami 
sterowniczymi: 
 

• Pierwszy z nich (z rozszerzeniem „.ini” ) jest 
potrzebny do wykonania pierwszych trzech funkcji – 
odczytu, zapisu i konfiguracji parametrów i logiki 
skrzynki sterowniczej. Liczba plików tego typu jest 
równa liczbie kompatybilnych modeli skrzynek 
sterowniczych. 

• Drugi typ plików (z rozszerzeniem „.ben” ) 
przeznaczony jest do aktualizacji oprogramowania 
skrzynek sterowniczych . Plik ten jest 
zaszyfrowany i powiązany z numerem seryjnym 
urządzenia ADVANTOUCH: oznacza to, że w celu 
uzyskania pliku aktualizacji dla danego urządzenia 
należy skontaktować się z producentem, podając 
numer seryjny urządzenia. Instrukcje dotyczące 
umiejscowienia numeru seryjnego zostały 
przedstawione w pkt. 6.6 w części poświęconej 
menu ustawień. 

 
UWAGA : aby korzystać z plików, muszą one zostać zapisane w folderze o nazwie „ADV”, który 
znajduje się w dołączonej pamięci USB. 
 

5.1. Odczyt pami ęci zintegrowanego odbiornika :  w celu odczytu pamięci 
zintegrowanego odbiornika należy podłączyć pamięć USB z plikami odpowiedniej skrzynki 
sterowniczej (z rozszerzeniem „.ini”). Lista kompatybilnych produktów znajduje się w 
kolumnie „Zarządzanie Menu Komunikacji Radiowej” w tabeli 3 i tabeli 4. 
Urządzenie można podłączyć do pamięci odbiornika za pomocą przewodu C5 i karty 
PTXMEM (rys. 3) i odczytać jego zawartość. Podłączyć przewód do urządzenia, a następnie 
podłączyć pamięć skrzynki sterowniczej do karty PSXMEM, upewniając się, że przewód jest 
wprowadzony w odpowiedni sposób, tak jak pokazano na rys. 5. Ikona odczytu to pierwsza 
ikona w lewym górnym rogu. Po jej uaktywnieniu wyświetli się lista plików na pamięci USB: 
należy wybrać plik odpowiedni dla danego urządzenia. Zielona ikona COM oznacza, że 

urządzenia są podłączone. Wcisnąć przycisk „aktualizuj” ; wyświetli się zielona 

kropka  potwierdzająca, że plik został odczytany.  

Następnie można zapisać zawartość na nowej li ście  za pomocą przycisku „zapisz” , 
wpisując nazwę nowej listy, a następnie zatwierdzając przyciskiem OK: ramka wokół 
przycisku „zapisz” i nazwa listy w górnej części ekranu zaświecą się na zielono; oznacza to, 
że lista została zapisana. 

Czerwona kropka  oznacza problemy z połączeniem. W takim przypadku 
należy sprawdzić połączenia. 

Rys. 11 –Menu 
SKRZYNEK 

KONTROLNYCH 
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5.2. Zapis listy w pami ęci zintegrowanego odbiornika : Lista kompatybilnych produktów 
znajduje się w kolumnie „Zarządzanie Menu Radia" w tabeli 3 i tabeli 4.  
Podłączyć przewód C5 do karty PTXMEM (rys. 3), a następnie do urządzenia, podłączyć 
pamięć skrzynki sterowniczej do karty PSXMEM, upewniając się, że przewód jest 
wprowadzony w odpowiedni sposób, tak jak pokazano na rys. 5. Następnie należy wybrać 
drugą ikonę w menu skrzynek sterowniczych. Po jej uaktywnieniu wyświetli się lista plików 
na pamięci USB: należy wybrać plik odpowiedni dla danego urządzenia. Wybrać listę, która 

ma zostać skopiowana, a następnie kliknąć na przycisk „aktualizuj” , 
wyświetlany wraz z żółtą kropką w górnej części menu, wskazującą, że odbywa się proces 
aktualizacji. Zmiana koloru kropki z żółtego na zielony oznacza, że aktualizacja została 
zakończona. 

 

5.3. Konfiguracja parametrów i logiki funkcjonalnej :  Lista kompatybilnych produktów 
znajduje się w kolumnie „Konfiguracja parametrów i logiki" w tabeli 3 i tabeli 4.  
Za pomocą tego podmenu można konfigurować parametry i logikę skrzynek sterowniczych. 
Operacja może zostać wykonana z urządzenia, nawet bez podłączania do skrzynki 
sterowniczej. Korzystając z pamięci USB z plikami do edycji i konfiguracji parametrów pracy 
skrzynki sterowniczej (z rozszerzeniem „.ini”), można zmodyfikować parametry i zapisać 
zmiany na pamięci. Następnie można przenieść plik do bloku sterowania w miejscu 
instalacji. 

 
Aby zmienić i skonfigurować parametry, należy 
podłączyć klucz USB zawierający plik dla danej 
skrzynki sterowniczej i otworzyć menu skrzynek 
sterowniczych. Ikona tej funkcji jest trzecią ikoną 
menu. Po jej aktywacji wyświetla się lista plików w 
pamięci USB: należy wybrać plik odpowiedni dla 
danej skrzynki sterowniczej. Po wybraniu pliku 
zostanie wyświetlona lista parametrów i logiki, którą 

można przewijać za pomocą strzałek  w 
celu przeprowadzenia konfiguracji.  
Po kliknięciu na ikonę parametru zostanie ona 
zaznaczona na czerwono. Zmian parametrów 

można dokonywać za pomocą znaków  i 

 pojawiających się u dołu, w miejscu strzałek. 
Potwierdzić zmianę ustawień (parametru lub logiki) 

wciśnięciem przycisku .  W przeciwnym razie 
zostanie ona anulowana. Po zatwierdzeniu zmian, 
strzałki do przewijania stron zostaną wyświetlone 
ponownie. 

 

Rys. 12 Konfiguracja PAR i LOG 
 
UWAGA: Po zmianie parametrów, plik na oryginalnej pamięci USB zostanie odpowiednio 
zaktualizowany. 
 
Aby zapisa ć zmiany w pami ęci skrzynki sterowniczej ,  nie usuwać pamięci USB, 
podłączyć do urządzenia przewód C5 i kartę PTXMEM (rys. 3), na której jest zapisana 

pamięć (rys. 5) i kliknąć na ikonę . Połączenie zostanie potwierdzone zmianą koloru 
ikony COM na zielony. 
Również w tym przypadku u góry menu pojawia się komunikat o PRZESYŁANIU (UPLOAD), 
wskazujący, że odbywa się proces aktualizacji (pole zaznaczone jest żółtym kolorem). 
Zmiana koloru pola z żółtego na zielony oznacza, że dane zostały przesłane. 
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5.4. Aktualizacja oprogramowania skrzynki sterowniczej l ub innego urz ądzenia : 
podmenu pojawia się tylko wtedy, gdy  podłączona jest pamięć USB zawierająca pliki 
aktualizacji (z rozszerzeniem „.ben”), kompatybilne z numerem seryjnym danego urządzenia. 
W celu przeprowadzenia aktualizacji należy podłączyć przewód odpowiedni do wybranego 
produktu. Lista kompatybilnych produktów znajduje się w kolumnie „Aktualizacja 
oprogramowania sprzętowego” w tabeli 3 i tabeli 4. 
UWAGA: Przed przyst ąpieniem do aktualizacji nale ży odł ączyć skrzynk ę sterownicz ą 
lub produkt wymagaj ący aktualizacji z sieci zasilaj ącej.  
Po podłączeniu przewodu do skrzynki sterowniczej* (lub innego produktu*) oraz do 
urządzenia ADVANTOUCH należy wybrać ikonę aktualizacji i plik odnoszący się do skrzynki 
sterowniczej, która ma zostać zaktualizowana, a następnie kliknąć na przycisk „aktualizuj”. 

Wyświetli się postęp przesyłania wraz z liczbą dostępnych pozostałych danych 
do przesłania.  
Aktualizacji nie mo żna przerwa ć po jej uruchomieniu. 
Wyświetli się żółta kropka, której zmiana koloru na zielony oznacza, że aktualizacja została 
zakończona pomyślnie. Pomyślne zakończenie jest również potwierdzane przez ikonę COM 
w górnej części menu. Ikona wyświetla się na zielono, gdy urządzenie zacznie komunikować 
się ze skrzynką sterowniczą. 
Jeśli występuje problem z podłączeniem różnych urządzeń, gdy przewody są podłączone 
nieprawidłowo, lub jeśli podłączono nieodpowiedni przewód, pojawi się komunikat o błędzie 
z czerwoną kropką, wskazującą błąd i brak możliwości kontynuacji operacji. 
Każdy zaszyfrowany plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego może zostać użyty 
jedynie ograniczoną liczbę razy, jako ochrona dla produktów Benincà. 
 
(*) UWAGA : w celu uzyskania schematów prawidłowych podłączeń przewodów do bloku 
sterowania oraz plików aktualizacji należy skontaktować się z producentem. 
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6. MENU USTAWIEŃ 
Urządzenie ADVANTOUCH posiada również menu ustawień, które 
umożliwia regulację ustawień czasu i daty, jasności, kalibracji 
wyświetlacza, limitu czasu wyświetlania i pracy urządzenia oraz 
czasu uczenia się nadajnika, jak również wyświetlenie informacji o 
urządzeniu (numer seryjny, wersja oprogramowania oraz poziom 
naładowania baterii). Menu znajduje się w dolnym lewym rogu we 
wszystkich trzech głównych menu i jest oznaczone symbolem kół 

zębatych . 
 

6.1. Ustawienia czasu i daty: wejść do podmenu 

oznaczonego symbolem , ustawić poprawne dane i 
potwierdzić przyciskiem OK. 

6.2. Regulacja jasno ści:  ustawiana poprzez podmenu 

oznaczone symbolem . Zakres wartości wynosi od 1 
do 10. Można również wybrać ustawienie AUTO, które 
dostosowuje jasność ekranu za pomocą czujnika 
znajdującego się z przodu urządzenia w zależności od 
panujących warunków oświetlenia. 

6.3. Zarządzanie pami ęcią urządzenia:  po przejściu do sekcji 

, zostanie wyświetlony pasek stanu, pokazujący jaka 
część pamięci urządzenia jest wykorzystana. Menu ma 
również trzy ikony: 

- Możliwość przesyłania do urz ądzenia jednej z kopii bezpiecze ństwa z pami ęci 

USB : po wybraniu pliku z listy, przesyłanie danych do urządzenia zostanie 
potwierdzone pojawieniem się zielonej ramki wokół ikony. 

- Możliwość zapisywania danych z urz ądzenia na pami ęci USB : to podmenu 
pozwala na tworzenie kopii zapasowych na pamięci USB bez kasowania pamięci 
urządzenia. Aby wykonać operację, na pamięci USB musi znajdować się folder „ADV”. 

- Możliwość usuwania danych z pami ęci urz ądzenia : w tym przypadku 
wszystkie pliki (listy) zapisane w urządzeniu zostaną usunięte. Jeśli operacja jest 
wykonywana gdy urządzenie jest podłączone do pamięci USB z wystarczającą 
dostępną ilością miejsca, kopia zapasowa systemu zostanie utworzona automatycznie 
na pamięci USB. Aby wykonać operację, na pamięci USB musi znajdować się folder 
„ADV” . 

 
6.4. Limit czasu wy świetlania, automatyczny wył ącznik czasowy, czas uczenia si ę TX: za 

pomocą tego podmenu, oznaczonego symbolem  można ustawić limit czasu 

wyświetlania i automatyczny wyłącznik czasowy po okresie braku aktywności i czas uczenia 
się dla nadajnika radiowego. 

6.5. Kalibracja wy świetlacza:  w menu ustawie ń za pomoc ą ikony  można również 
dokonać kalibracji wyświetlacza. Po wejściu w podmenu zostanie wyświetlony przewodnik 
kalibracji. Proces rozpocznie się po wciśnięciu zielonego przycisku OK, a wyświetlacz stanie 
się całkowicie biały. Należy kolejno nacisnąć na każdą z trzech czarnych kropek, które się 
pojawią. Na koniec pojawia się pole OK na środku ekranu. Nacisnąć na pole OK; urządzenie 
powróci do menu ustawień. Kalibracja jest niezb ędna dla prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia. 

  

Rys. 13- Menu USTAWIEŃ 
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6.6. Informacje o urz ądzeniu : W ostatnim podmenu  znajdują się ważne informacje w 
następującej kolejności: 

 
- Wersja oprogramowania urządzenia (np. Sw wer.: B1.0.12) 
- Ustawienia czasu i daty (np. 29/08/14 - 16:25:02)  
- Poziom naładowania baterii (np. Poziom baterii : 3.41 V) 
- Numer seryjny urządzenia (np. Adv. SN: 11111111 - 000000ED) 

 

Można powrócić do trzech głównych menu klikając na ikonę  . 
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7. AKTUALIZACJA URZ ĄDZENIA ADVANTOUCH  
Oprogramowanie urządzenia ADVANTOUCH można także aktualizować do nowych wersji.  
W tym celu należy podłączyć do urz ądzenia pami ęć USB zawieraj ącą plik aktualizacji (dost ępna 
u producenta). 
 
Aby rozpocząć procedurę aktualizacji należy: 
a) wyłączyć urządzenie; 
b) podłączyć pamięć USB; 
c) włączyć urządzenie, przytrzymując przez kilka sekund 
jednocześnie górny prawy róg ekranu  i wył ącznik zasilania 
ON/OFF, jak pokazano na rys. 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 15 Rozpoczęcie 
procedury aktualizacji 

 
Na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie 
operacji. Po wybraniu zaznaczonej na zielono opcji 
YES (TAK), urządzenie zacznie pobierać 
aktualizacje. Aby wyjść z kreatora bez 
aktualizowania urządzenia, należy wyłączyć i 
ponownie włączyć urządzenie lub wcisnąć 
czerwony przycisk NO (NIE). UWAGA : pola 
dotykowe znajdują się w rogach wyświetlacza. Na 
rys. 14 zostały one oznaczone żółtymi 
prostokątami. 
UWAGA : przed uruchomieniem procedury 
upewnić się, że bateria jest naładowana 
przynajmniej w 50%. 
Aktualizacji nie mo żna przerwa ć po jej 
uruchomieniu. 
Po zakończeniu operacji urządzenie czeka na 
odłączenie pamięci USB, a następnie wyłącza się. 

Rys. 14 Aktualizacje oprogramowania 
sprzętowego 

 
 

ON / OFF 
 

POLA DOTYKOWE  
 

Pendrive 
USB  
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8. DIAGNOSTYKA  
 
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
a) ADVANTOUCH nie 

włącza się 

Bateria nie jest wystarczająco 
naładowana. 

Podłączyć przewód w celu 
naładowania urządzenia. 

b) Nie można odczytać 

kodu urządzenia 

sterowanego drogą 

radiową 

 

Zbyt krótki czas wciśnięcia 
przycisku na nadajniku. 

Sprawdzić ustawiony czas 
uczenia się (patrz punkt 6.4). 

Urządzenia sterowane drogą 
radiową nie jest produktem 
Benincà. 

Nie można odczytać kodów 
nadajników, które nie są 
produktami Benincà. 

Urządzenia sterowane drogą 
radiową znajdują się poza 
zakresem odbioru radiowego 

Przenieść nadajnik bliżej 
urządzenia ADVANTOUCH. 

c) Nie pojawia się ikona 

aktualizacji 

oprogramowania skrzynki 

sterowniczej  

Nie podłączono pamięci USB 
do urządzenia ADVANTOUCH. 

Podłączyć pendrive do portu 
USB urządzenia 
ADVANTOUCH. 

Pamięć USB nie zawiera plików 
aktualizacji do skrzynek 
sterowniczych lub pliki są 
niekompatybilne z numerem 
seryjnym ADVANTOUCH . 

W celu uzyskania pliku 
aktualizacji dla skrzynki 
sterowniczej należy 
skontaktować się z 
producentem, 
podając model i numer seryjny 
urządzenia ADVANTOUCH, 
które ma zostać 
zaktualizowane.   

d) Nie można przypisać 

kodu do nadajnika 

Złącze przewodu C4 nie zostało 
prawidłowo podłączone do karty 
PSXMEM. Zapoznać się z instrukcjami 

opisanymi w pkt. 4.5 i 
schematami podłączenia na 
rys. 3 i rys.4. 

Karta PTXMEM została 
nieprawidłowo podłączona do 
urządzenia zdalnego 
sterowania. 

e) Nie można przejść do 

podmenu skrzynek 

sterowniczych. 

Nie podłączono pamięci USB. 
 

Podłączyć pamięć USB 
zawierającą pliki kompatybilne z 
numerem seryjnym urządzenia 
potrzebne do przeprowadzenia 
operacji. Patrz: pkt. 5.1. 

f) Nie można odczytać 

pamięci zintegrowanego 

odbiornika 

Pamięć urządzenia sterującego 
nie została prawidłowo 
podłączona do karty PTXMEM. 

Aby sprawdzić połączenie 
patrz: rys. 5 i rys. 3. 
Postępować zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w pkt. 
5.1. 
 

Złącze przewodu C5 nie zostało 
prawidłowo podłączone do karty 
PSXMEM. 

g) Nie można zapisać 

listy do pamięci 

zewnętrznego lub 

zintegrowanego 

odbiornika 

Lista, która ma zostać zapisana 
jest niekompatybilna z 
odbiornikiem. 

Sprawdzić czy typ listy (64, 512 
lub 2048 kodów) odpowiada 
maksymalnej pojemności 
pamięci odbiornika. Należy 
również sprawdzić czy typ 
kodowania listy (HCS ARC, 
stały) jest kompatybilny z 
kodowaniem ustawionym w 
odbiorniku. 

h) Po podłączeniu 

pamięci USB urządzenie 

działa nieprawidłowo 

Pamięć jest podłączona 
równocześnie z przewodem 
zasilającym. 

Należy zawsze odłączyć 
przewód USB.C od urządzenia 
po podłączeniu pamięci USB. 
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UWAGI:  
- Wykaz produktów jest aktualny na dzień publikacji niniejszego dokumentu; zaktualizowana 

lista kompatybilnych produktów znajduje się na stronie producenta. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmiany specyfikacji kompatybilności produktów bez powiadomienia. 

- Przewody C1/C2/C5 posiadają WTYK oznaczony na czarno. Wtyk zaznaczony na czarno 
musi zostać włożony do złącza 1. 

- Urządzenia podłączone do ADVANTOUCH nie muszą być zasilane. Ze względów 
bezpieczeństwa zalecamy odłączenie skrzynek sterowniczych od zasilania. 

Przy pierwszym użyciu zalecamy ładowanie ADVANTOUCH standardową ładowarką USB podłączoną 
za pomocą kabla USB. Ładować urządzenie przez kilka godzin przed użyciem. 
 
USUWANIE:  

Zgodnie z symbolem, produkt nie może zostać usunięty wraz z odpadami komunalnymi; 
niektóre z jego części zawierają materiały, które mogą być niebezpieczne dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego w przypadku niewłaściwego usunięcia. Urządzenie 
należy usunąć w zakładzie unieszkodliwiania odpadów lub zwrócić do punktu sprzedaży 
przy zakupie nowego urządzenia.  
Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika jest karalne. Urządzenie 
ADVANTOUCH wyposażone jest w baterię LI-lon, którą należy usunąć jako odpad 
specjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera krótki przegląd funkcji urządzenia ADVANTOUCH; 
w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących prawidłowego użytkowania prosimy o 
zapoznanie się z Podręcznikiem Użytkownika. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


