Manual de Instruções
Indicações importantes
• Guarde a chave e o código num sítio seguro fora do cofre.
• Não utilize dados pessoais como código (por ex. data de nascimento,
número de telefone ...).
• Experimente abrir o cofre com o novo código várias vezes, mas
sempre com a porta aberta.
• Por razões de segurança aconselhamos a utlizar um código de 6digitos (1 milhão de códigos diferentes possíveis).
• Quando as pilhas dentro do cofre estão fracas, o cofre só pode ser
aberto com a chave.
Abrir o Cofre com a Chave
• Retire com cuidado a tampa no painel da fechadura na porta do
cofre.
• Introduza a chave e volte a mesma em sentido inverso aos pontieros
do relógio até a batente.
• Rodar a maçaneta ao lado esquerdo das teclas em sentido dos
pontieros do relógio e abra a porta.
Recomendação: Utilize a fechadura de segurança só em casos de
emergência.
Colocar as pilhas e programar o Código pessoal
• Retire a tampa do compartimento das pilhas no lado interior da porta
e coloque 4 Pilhas do tipo LR 6 /AA/1,5 V (Alkaline).
• A electrónica está agora pronta para a programação do seu codigo
pessoal.
• Carregue no botão vermelho no lado interior da porta. Uma lâmpada
de controle na parte da frente acende.
• Introduza agora o seu código pessoal de 3 até 6 digitos.
• Confirme o código carregando na tecla de confirmação em baixo, do
lado direito do teclado.
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Abertura do cofre com o código
• Introduza o seu código pessoal de 3 a 6 digitos.
• Confirme o código carregando na tecla de confirmação em baixo, do
lado direito do teclado.
• Ao fim do sinal acústico tem 6 segundos para rodar a maçaneta em
sentido dos ponteiros do relógio e abrir a porta.
Fechar o Cofre
• Feche a porta e rode a maçaneta em sentido inverso dos ponteiros do
relógio até à batente.
Aviso das pilhas
• Quando a lâmpada de controle acender, por favor trocar todas as 4
pilhas do tipo LR 6.
• O código pessoal tem de ser programado novamente!
Cofre bloqueado na introdução de código errado
• Se introduzir três vezes o código errado o cofre fica bloqueado
durante alguns instantes – máximo de 2 minutos.
• Ao fim deste tempo a porta pode ser aberta novamente se introduzir
o código correcto.
Instalação
• O cofre deve ser aparafusado na parede ou no chão, para evitar um
possível roubo.
Dados Técnicos
• Abastecimento eléctrico através de 4 Pilhas do tipo LR 6 /AA/1,5 V
(Alkaline).
• Âmbito de funcionamento: 20% ~ 90% humidade relativa – sem
condensação.
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