
 

 

Normas de Segurança Normas de Segurança 

 Instalação Dicas de Reconhecimento das Digitais 

 

 
Proibição 

 

  
 

 

Não lave o produto com água, uma vez que o 
circuito eletrônico pode falhar em contato com 
a água. Limpe-o com um pano seco. 

Cuidado 

1. O registro das digitais (ou identificação) pode apresentar alguns problemas caso 
as nervuras estejam indistintas ou danificadas, ou se as digitais pertencem a 
crianças. 
2. O registro das digitais (ou identificação) pode apresentar alguns problemas caso 
o sensor de digitais esteja contaminado. 
3. O registro das digitais (ou identificação) pode apresentar alguns problemas caso 
o dedo não seja colocado na posição correta sobre o sensor de digitais ( no centro 
dos sensores de digitais ) 
4. Registre múltiplas digitais ou registre uma única digital caso o sensor falhe 
durante a leitura devido a contaminação ou cicatrizes 

 
Proibição 

 

Não desmonte, remonte ou conserte o 
produto de maneira autônoma. Isto pode 
danificar ou causar mau funcionamento ao 
produto. 

 Instruções para Instalação da Bateria   
Exemplos da colocação de digitais no sensor 

 
 

Importante 

 

 "Bom Exemplo" 

 Insira a pilha de maneira apropriada e com a 
polaridade correta. Caso a pilha seja inserida 
de maneira incorreta, pode haver vazamentos 
ou mesmo ruptura e isto pode causar mau 
funcionamento do produto. A vida-útil do 
produto será encurtada. 

 Coloque seu dedo no centro do sensor de digitais e 
pressione suavemente para que a superfície de 
contato aumente. 

 

 

 
Importante 

 

  
"Mau Exemplo" 

 Não misture uma pilha nova com uma usada. 
Isto pode causar dano e encurtar a vida-útil do 
produto. 

  

 

 

 

Inserir o dedo 
inclinado para um 
lado 

Inserir o dedo 
inclinado para 
frente 

 

 
Importante 

 

 

 Quando o alerta de troca de pilhas soar, favor 
substituir as pilhas o mais rápido possível. 

  

 

 

 
  O dedo é inserido 

muito fundo 
O dedo se move 



 

 

Resumo das Instruções Resumo das Instruções 

Abra a tampa da bateria Pressione o botão “ ” por 10 
segundos 

A tela LCD exibirá “00” e todas 
as digitais serão excluídas 

Observação: 1. O código PIN padrão de fábrica do Administrador é 00123456 
2. O código PIN do administrador deve possuir 8 dígitos e o código PIN do administrador deve iniciar 
com 00 

Abra a tampa da 
bateria 

Pressione o botão “***” 
por 10 segundos 

Insira um novo código PIN 
após ouvir o sinal sonoro e 
Pressione o botão “ # ” 
para confirmar. 

Excluir Todas as Digitais 

Redefinir o Código PIN do 
Administrador 

Registro de Digitais do Administrador 

Digite o código PIN do 
Administrador e 
pressione o botão “#” 

pressione o botão “ # ” e insira o 
número de identificação do 
usuário (a digital do administrador 
é 00) e pressione o botão “ # ” 
para confirmar 

Posicione o dedo de quem 
deseja registrar sobre o 
sensor de digitais. 
(Certifique-se de ouvir três 
sinais sonoros) 

Registro Geral de Digitais 

Inserir código PIN do administrador e 
pressionar o botão “#” ou posicionar a 
digital do administrador sobre o sensor de 
digitais 

pressione o botão “ # ” e insira o 
número de identificação do 
usuário (2 dígitos) e pressione o 
botão “ # ” para confirmar 

Posicione a digital que deseja 
registrar sobre o centro do sensor 
de digitais e aguarde até ouvir três 
sinais sonoros. 

Excluir uma Digital Individual 

Registro de Código PIN Geral 

Excluir um Código PIN Individual 

Configuração do Modo de Passagem 

Inserir código PIN do administrador e 
pressionar o botão “#” ou posicionar a 
digital do administrador sobre o sensor 
de digitais 

pressione o botão “ * ” e 
insira o número de 
identificação do usuário 
que deseja excluir (2 
dígitos) 

Pressione “ # ”para finalizar a 
exclusão 

Digite o código PIN do 
Administrador e 
pressione o botão “#” 

Insira o número de 
identificação do usuário 
que deseja excluir (2 
dígitos) 

Pressione “ # ”para 
finalizar a exclusão 

Digite o código PIN do 
Administrador e pressione o 
botão “#” 

Insira o número de 
identificação do usuário 
que deseja excluir (2 
dígitos) 

Pressione “ # ”para 
finalizar a exclusão 

Posicione a digital do 
administrador sobre o sensor 
de digitais 

Pressione qualquer botão 
para ativar o modo de 
passagem livre 

Pressione uma digital 
registrada ou a digital do 
administrador para desativar 
o modo de passagem livre 

Observação: Não retire seu dedo do sensor de digitais até que ouça três sinais sonoros. 



 

 

Nome das Peças Categoria e Direitos do Usuário 

O que vem na Caixa? 

 
Categoria do Usuário 

Quantidade de 
Usuário 

Direitos do Usuário 

Código PIN do Admin  

(ID do Usuário:00) 
1 

Gerenciamento de Códigos PIN, 
Gerenciamento de Digitais 

Código PIN Geral (ID 
do Usuário: 01~99) 

9 Desbloqueio 

Digital do 
Administrador (ID do 

Usuário:00) 
1 Gerenciamento de Digitais; Desbloqueio 

Digital Geral (ID do 
Usuário: 01~99) 

99 Desbloqueio 

 

Nº Item Quantidade 

1 Estrutura Exterior 1 

2 Estrutura Interior 1 

3 Encaixe 1 

4 Caixa da Contra Testa 1 

5 Placa da Contra Testa 1 

6 Parafusos Autoatarraxantes (Opcionais) 4 

7 Eixo (Opcional) 2 

8 Parafusos para fixar Encaixe e Contra Testa (Opcional) 

8(Porta de 
Ferro) 

6(Porta de 
Madeira) 

9 Placa de calço exterior 1 

10 Placa de calço interior 1 

11 Chaves Mecânicas 3 

12 Guia Rápido 1 

13 Desenho Operacional 1 

14 Certificado de Garantia 1 

15 Pilhas AA (Opcionais) 8 

16 Cobertura e Gancho do Cilíndro 1 

 

Nº Descrição Nº Descrição 

1 Estrutura Exterior 9 Cobertura da Caixa de Pilhas 

2 Eixo 10 Parafuso Métrico 

3 Porta 11 Encaixe 

4 Eixo 12 Parafuso Inferior (Opcional) 

5 Parafuso Superior (Opcional) 13 Parafuso 

6 Estrutura Interior 14 Placa da Contra Testa 

7 Parafuso 15 Caixa da Contra Testa 

8 Pilha AA 16 Batente da porta 

 

Desenho da Vista Explodida 

Fechadura 
Externa 

Fechadura 
Interna 

Superfície 
Deslizante 

Visor 

Teclado 

Sensor de Digital 

Maçaneta Exterior 

Cobertura do 
Cilíndro 

Porta para Energia de Emergência 

Cobertura Inferior das Pilhas 

Maçaneta Interior 

Chave Embutida 

Botão de Gerenciamento 

Cobertura Superior das 
Pilhas 


