GUIA DE OPERAÇÃO
ATENÇÃO: Não guarde as chaves dentro do cofre.
1. ABRINDO O COFRE PELA PRIMEIRA VEZ
Para abrir o cofre pela primeira vez, remova a borracha que protege a entrada da chave,
sinalizada pela letra “Z”, localizada entre o teclado e o botão de abertura (veja símbolo “Z”,
na figura 2 ao lado). Insira a chave. Gire ao mesmo tempo no sentido anti-horário tanto a
chave quanto a botão de abertura.
2. INSERINDO AS PILHAS
O cofre necessita de 4 pilhas AA 1.5 V para operar. O compartimento de
pilhas está localizado na parte de trás da porta do cofre (veja símbolo “Y”,
na figura 2 ao lado). Remova a tampa do compartimento de pilhas e
insira as pilhas, verificando posição e polaridade. Após isto, coloque
novamente a tampa.

Entrada da chave =

Compartimento de pilhas =

3. CADASTRANDO A SENHA
A. Remova a tampa do compartimento de pilhas e pressione o botão de programação (veja símbolo “X”, na
figura 3 abaixo).
B. Digite no teclado a senha que deseja utilizar, de 3 a 8 dígitos, e confirme pressionando a tecla “B”, no teclado.
C. Anote imediatamente a senha cadastrada e verifique seu funcionamento, realizando este teste com a
porta do cofre aberta.

4. UTILIZANDO O COFRE
Para abrir o cofre, digite a sua senha e confirme pressionando a tecla “A” no teclado. Um aviso sonoro confirmará a operação. Após isto, gire o botão de abertura.
Se ocorrer 3 tentativas de abertura com senha incorreta, o cofre bloqueará por 20 segundos. Se ocorrer novamente 3 tentativas de abertura com senhas incorretas, o cofre bloqueará por 5 minutos. Após isto, poderá
inserir a senha correta para abrir.
5. AVISO DE PILHA FRACA
O baixo nível de carga das pilhas será indicado através de um LED vermelho no teclado. Quando isto acontecer, troque as pilhas imediatamente.
6. TROCANDO AS PILHAS
Após abrir o cofre, remova a tampa do compartimento de pilhas na parte de trás da porta do cofre e faça a
troca das pilhas. Você deverá reprogramar sua senha, utilizando os passos do item 3.
7. ABRINDO O COFRE COM CHAVE
Para sua conveniência, este cofre possui chave para abertura manual. Se você esquecer sua senha ou permitir
que as pilhas esgotem antes de fazer a troca, remova a borracha que protege a entrada da chave, insira a
chave e gire no sentido anti-horário. Após isto, gire o botão de abertura no sentido horário, para direita. Assim
poderá abrir o cofre de modo manual.
8. INSTALANDO O COFRE
Para reduzir o risco de roubo do cofre, poderá fixar no chão, na parede ou dentro do armário. Para isto, utilize
os parafusos (8 mm de diâmetro). Faça a fixação tanto na parte inferior quanto no fundo do cofre.

ATENÇÃO:
O cofre deve ser instalado na posição horizontal.

