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aprimoramento confiançacuidado 01

COFRE ELETRÔNICO INTELIGENTE

! Favor manter chaves de emergência em um local seguro, 
diferente do cofre!

Prezado cliente:
  Obrigado por escolher nossos produtos! Você acaba de adquirir
um importante produto para proteger seus bens. Os nossos 
cofres são projetados e fabricados para prover segurança.
Antes de utilizar, favor ler os procedimentos de operação, 
a seguir:

CONHEÇA SEU COFRE

Desenho esquemático da caixa

Desenho esquemático do painel de controle

1. Lingüeta
2. Botão de Reset
3. Compartimento de 
baterias (4 Pilhas AA)
4. Botão (Tranqueta)

5. Capa do fecho de emergência
6. Luz verde
7. Luz vermelha
8. Luz amarela
9. Botão de confirmação

ATENÇÃO: O design exterior ou posições de 
componentes poderão variar, porém, os procedimentos 
de operação serão mantidos

!

ABRINDO SEU COFRE PELA PRIMEIRA VEZ

Na primeira abertura, o usuário deve abrir o cofre com a 
chave de emergência.
Para mais detalhes, veja o item: «Abrindo o cofre com 
chave de emergência».

Remova a capa do fecho de emergência (5), insira a chave
de emergência e gire no sentido anti-horário.

Gire o botão (4) no sentido horário para abrir a porta.

ATENÇÃO: Terminada a operação, retire a chave de 
emergência e a mantem em um lugar seguro.

!
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INSERINDO AS BATERIAS

Abra a porta.

Insira 4 pilhas AA no compartimento de baterias (3).

Em condições normais de uso, se as luzes, vermelha e verde, 
estiverem acesas ao mesmo tempo, significa que a carga das
pilhas estão baixa, devendo então ser inseridas novas pilhas.

! ATENÇÃO: Usar apenas pilhas alcalinas de primeira linha de 
marcas reconhecidas no mercado. Uso de pilhas de baixa 
qualidade compromete o funcionamento do produto, bem 
como a sua garantia .
Recoloque 4 pilhas novas alinhando conforme 
indicação dos sinais «+» e «-». Se houver interrupção por mais
de trinta minutos, o código do usuário deverá ser novamente
 reajustado.

ABRINDO A PORTA

Insira sei código de usuário (3 a 8 dígitos), cada tecla pressionada
resultará em um bip e a luz amarela acenderá como flash.

Pressione o botão «A» (C/#) ou «B» (E/*), a luz verde ficará
acesa liberando o acesso.

Gire o botão (4) no sentido horário e abra o cofre um intervalo 
máximo de 5 segundos.

!   ATENÇÃO: O código de fábrica é «159». Favor inserir o código
     do usuário novamente se a luz amarela piscar com 3 bips 
              sonoros.

FECHANDO A PORTA
Gire o botão (4) no sentido anti-horário para fechar
a porta do cofre.

FECHANDO AUTOMÁTICO

3 Tentativas de acesso erradas continuamente ativarão o
bip de atenção por 20 segundos.

Outras 3 tentativas erradas continuamente ativarão o bip
de alarme por 5 minutos.

! ATENÇÃO: O teclado será desabilitado durante o alarme
(bips). Você só poderá parar os bips abrindo o cofre
com a chave de emergência e cortando a energia através
da remoção das baterias.

AJUSTANDO O CÓDIGO DO USUÁRIO

Com a porta aberta, pressione o botão de Reset (2), 
inicie o ajuste do código quando a luz amarela acender.

Insira um novo código (3-8 dígitos) e pressione o botão
«A» (C/#) ou «B» (E/*) para confirmar com 2 bips, que
indicará a aceitação e armazenagem do novo código.

Se a luz amarela piscar com 3 bips, significa que a mu-
dança de código não foi efetivada e você precisará
tentar novamente.
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ABRINDO O COFRE COM A CHAVE DE EMERGÊNCIA

Na primeira abertura do cofre ou mal funcionamento do circuito
eletrônico ou códigos errados, você deverá usar a chave de emer-
gência para abrir o cofre.

Remova a capa do fecho de emergência (5).

Insira a chave de emergência, gire no sentido anti-horário e 
então gire o botão (4) no sentido horário para abrir a porta.

MÉTODO DE MONTAGEM

Fixe o cofre em um lugar de difícil remoção.

Faça furos para parafusos de expansão (ou parafusos
de fixação)

Gire os parafusos de expansão no sentido anti-horário
para separar.

Use os parafusos de expansão (ou parafusos de fixação)
para segurar a caixa à parede.

Certifique-se que a caixa esteja montada no lugar e 
então aperte todos os parafusos.

!
ATENÇÃO:  Use o parafuso de expansão quando há 
uma superfície de alvenaria (B).
Use o parafuso de fixação quando há uma superfície
de madeira (A).

Em caso de dúvida, consulte o distribuidor.
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