Manual de Instruções FP 3 E
Indicações importantes
• Para sua segurança, altere o código de utilizador e o geral do seu cofre
para que ninguém, sem autorização, o possa abrir com as definições de
fábrica.
• Sempre que definir um código novo, teste-o várias vezes com a porta
aberta.
• Os códigos e a chave devem ser guardados num local seguro fora do
cofre.
• Por motivos de segurança, recomendamos que utilize um código de
6 dígitos (existe 1 milhão de combinações diferentes).
• Não utilize dados pessoais, tal como datas de nascimento, números de
telefone, etc.
• É possível apagar progressivamente uma entrada incorrecta com a tecla *.
• Quando surgir a indicação Lo-BATTE substitua as 4 pilhas.
• Se as pilhas no interior estiverem vazias, só é possível abrir o cofre com a
chave.
Colocação em funcionamento
Utilize um lápis para pressionar a tampa pela parte inferior do lado direito, de
modo a remover a cobertura que se encontra ao lado do teclado. Insira a
chave de emergência e rode-a até ao encosto.
Para abrir a porta, rode a pega rotativa.
Nota: A fechadura de emergência só deve ser utilizada em caso de
extrema necessidade. A sua utilização não é recomendada a longo
prazo!
Insira as pilhas, tipo LR 6, no respectivo compartimento que se encontra no
lado interior da porta. São emitidos vários sons, seguidos por uma “melodia”
e é exibida no display a mensagem "All Ready".
Em seguida, o sistema muda para a indicação normal da hora.
Abertura do cofre
Prima #1234# (código de utilizador) ou #123456# (código geral). Depois de
introduzir correctamente o código, surge no display OPEN. Rode a pega
dentro de 6 segundos para abrir a porta.
Em seguida, o sistema de fecho fica novamente bloqueado.
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Nota: caso seja introduzido um código errado, surge a indicação de ERROR
no display.
Fechar o cofre
Feche a porta e rode a pega para trás.
Programação do código de utilizador e geral
Introduza o código de utilizador ou o código geral que se encontra
actualmente definido (definição de fábrica #1234# ou #123456#).
Prima a tecla * , introduza o seu código novo de 1 a 6 dígitos e prima a tecla
#.
Se o código introduzido estiver correcto, ouvirá uma melodia.
Nota: se não se lembrar de um dos códigos, prima o botão na parte traseira
da porta, para repor as definições de fábrica. Nesse caso, é necessário
programar novamente os códigos, a data e a hora.
Programar data e hora
A data é indicada no formato ano / mês / dia, o tempo no formato hora /
minuto e o dia da semana no formato numérico 1 = 2ª-feira, 2 = 3ª-feira … 7
= Domingo.
Para alterar estas definições, prima a tecla * e introduza o número correcto
com as teclas 0 e 8. Dispõe para isso de respectivamente aprox. 6 segundos,
caso contrário, a introdução será cancelada.
Prima a tecla # depois de seleccionar o número pretendido. Prima novamente
a tecla # para passar para o campo seguinte.
Instruções de montagem
O cofre apenas cumpre a sua função técnica em termos de segurança contra
arrombamentos ou incêndios se estiver fixado numa estrutura robusta do
edifício.
Utilize os orifícios de ancoragem para assegurar o nível de fixação necessário
no local.
Indicações técnicas
Alimentação eléctrica: 4 pilhas do tipo LR 6 / AA / 1,5 V (alcalinas)
Condições de funcionamento:20% ~ 90% humidade relativa do ar
- não condensável

