Guia Rápido E50

Leia as instruções com atenção antes de utilizar o produto.
*As funções e o modelo deste produto estão sujeitos a mudanças sem qualquer
aviso prévio, devido a melhorias no produto.

• Por favor, certifique-se de que a instalação seja realizada por um profissional
de instalação qualificado. Os clientes serão responsabilizados por qualquer
dano ou risco causado pela instalação ou desmontagem do produto que seja
realizada por eles mesmos.
• Não nos responsabilizamos por danos ou pelo mau funcionamento do produto
que seja causado por problemas na própria porta ou por quaisquer razões
ligadas ao seu uso inapropriado.
• Este produto não foi projetado especificamente para ser usado na prevenção
ao crime. Para um efeito antirroubo significante, por favor, certifique-se de
instalar um dispositivo o qual seja exclusivo para uso na prevenção ao crime.
• Por favor, leia o manual atentamente e escute as instruções do instalador
sobre o uso do produto.
• Por favor, esteja familiarizado com as funções fundamentais do produto antes
de começar a usá-lo.
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Normas de Segurança

Para assegurar sua própria segurança e para prevenir quaisquer danos ou acidentes causados
pelo uso inapropriado do produto, por favor, leia tais orientações atentamente antes de começar a
usá-lo. As crianças devem estar sob a orientação de um adulto para garantir um uso seguro do
produto. Mantenha este manual em local seguro para consultas futuras.

Cuidado

Informações as quais o usuário deve observar para
prevenir lesões, danos ou perdas materiais.

Nota

Informações adicionais do produto.

Proibição

Algo que não deve ser feito.

Dever

Orientação que o usuário deve seguir.

Instalação

Proibição
Consulte um profissional de instalação
qualificado para realizar a instalação ou
relocação do produto.

Dever
Certifique-se de que a brecha entre a porta
e a estrutura da porta seja menor que 5mm.
(Se a brecha for muito grande, a função de
trancamento automático pode não
funcionar)

Dever
Não instale o produto onde possa haver
contato direto com água da chuva. A água
da chuva pode causar o mau funcionamento
do produto.
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Normas de Segurança

Instalação

Proibição
Não lave o produto com água, já que
o circuito eletrônico pode ser destruído em
contato
com ela. Limpe-o com um pedaço de pano seco.

Proibição
Não desmonte, remonte ou realize reparos no
produto sem suporte especializado. Isto pode
causar danos ou um mau funcionamento ao
produto.

N. B para Instalação

Dever
Insira a bateria corretamente com a
polaridade
certa. Se a bateria for inserida de maneira
incorreta,
pode haver o vazamento ou ruptura da
pilha, e causar o mau funcionamento do
produto. A vida-útil do produto será
reduzida.

Dever
Não misture uma bateria nova com uma já
usada. Isto poderá causar danos e reduzir a
durabilidade do produto.

Dever
Quando o alerta de mudança da bateria
puder ser ouvido, por favor, substitua a
bateria o mais rápido possível.
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Resumo das Instruções

1 Restaure o Código PIN do Administrador

1. Remova uma parte da
bateria Mude para "ON" o
botão de modo de passagem,
o qual você pode encontrar no
conjunto da trava interior.

2.1. Continue a pressionar o
botão "0" e coloque a bateria
de volta. 2.2. Insira o ID do
usuário "00" e pressione o
botão "OK" para confirmar

3.1. Insira um novo código PIN
(de 1 a 10 dígitos) e pressione
o botão "OK" para confirmar.
3.3. Repita a etapa 3.1.
(Certifique-se de ouvir "Do-ReMi")
Observação: O código PIN do administrador já pré-estabelecido é 0012345

2 2. Registro do Código PIN Geral

1. Insira o código PIN do
administrador e
pressione o botão "OK"
para confirmar.

2.1. Pressione o botão "0" e o
botão "OK" para confirmar
2.2. Insira o ID do usuário (2
dígitos) e pressione o botão
"OK" para confirmar

3.1. Insira um novo código PIN (de
1 a 10 dígitos) e pressione o botão
"OK" para confirmar.
3.2. Repita a etapa 4. (Certifiquese de ouvir "Do-Re-Mi")

3 Exclusão de um Código PIN Individual

1. Insira o código PIN do
administrador e pressione o
botão "OK" para confirmar.

2. Pressione o botão "1" e o
botão "OK" para confirmar

3. Insira o ID do usuário (2
dígitos) e pressione o botão
"OK" para finalizar a exclusão.

2

Resumo das Instruções

4 Exclusão de Todos os Códigos PIN

1. Insira o código PIN do
administrador e pressione o
botão "OK" para confirmar.

2. Permaneça pressionando o
botão "2" por 5 segundos.
(Uma luz LED vermelha irá
piscar)

3. Pressione o botão "OK" para
finalizar a exclusão (Uma luz
LED verde irá piscar quando a
exclusão for realizada com
sucesso.)

5 Configuração do Modo de Passagem

O modo de passagem será ativado ao mudar
para "ON" o botão de modo de passagem, o
qual você pôde encontrar no conjunto da trava
interior. (A Luz LED piscará quando o modo de
passagem for ativado)
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O modo de passagem será desativado ao
mudar para "OFF" o botão de modo de
passagem.

Categorias e Direitos do Usuário

Categoria do
Usuário

Quantidade de
Usuários

Direitos do Usuário

Código PIN do
Administrador
(ID do Usuário:00)

1

Controle do Código PIN, Desbloqueio

Código PIN do Usuário
(ID do Usuário:01-45)

29

Desbloqueando

Código PIN Temporário
(ID do Usuário:50-55)

6

Desbloqueando (por Uma Vez)
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O que a Caixa Contém?
Nº

Componente

Quantidade

1

Estrutura da fechadura exterior

1

2

Estrutura da fechadura interior

1

3

Trava única / Encaixe-EN

1

4

Caixa protetora

1

5

Placa protetora

1

6

Placa de desgaste exterior

1

7

Placa de desgaste interior

1

8

Parafuso autorrosqueável de cabeça escareada KA4x18

4

9

Parafusos tipo cruz de cabeça oval

4

10

Eixo

1

11

Chaves mecânicas

3

12

Modelo de trava

1

13

Guia rápido

1

14

Cartão de garantia

1

15

Baterias AA (Opcional)

4
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Nomes das Peças

Trava Externa

Trava
Interna

Teclado

Capa da Bateria
Configuração do Modo de
Passagem

OFF

ON

Puxador Exterior
Puxador
Interior

Desenho de Visão Explodida
E50
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Nomes das Peças

E50
Nº

Descrição

Nº

Descrição

1

Porta

8

Placa de desgaste interior

2

Trava única

9

Conjunto interior

3

Placa de desgaste exterior

10

Parafusos (KM68.0xM5)

4

Eixo

11

Bateria (AA)

5

Parafusos métricos (KM67.5xM4x10)

12

Capa da bateria

6

Parafusos (M3x5.0)

13

Parafusos métricos
(KM65.2xM3x8.0)

7

Conjunto exterior

14

Parafusos (KM68.0xM5)

Desenho de Visão Explodida
E50-EN

E50-EN
Nº

Descrição

Nº

Descrição

1

Porta

7

Parafusos (KM68.0xM5)

2

Encaixe EN.

8

Bateria (AA)

3

Parafusos métricos (KM67.5xM4x10)

9

Capa da bateria

4

Eixo

10

Parafusos métricos (KM65.2xM3x8)

5

Conjunto exterior

11

Parafusos (KM68.0xM5)

6

Conjunto interior

