Manual de Instruções da Fechadura 6600-88A

Leia atentamente este manual antes de iniciar a utilização da fechadura.
Introdução ao produto
Nota importante:
1. A password mestra original é “111111”
(Por favor altere a password mestra quando utilizar a fechadura pela primeira vez.)
2. Password ---- 6 dígitos
1. A fechadura tem capacidade para 200 passwords
2. A password mestra é a password de gestão com maior autoridade. Através
da password mestra, você pode adicionar utilizadores e activar ou desactivar a
função de abertura com um só dígito.
3. Quando ouvir “di di di di di di “ seis sons de aviso da fechadura, por favor
troque de baterias a tempo.
4. Existe um botão “reset” por baixo da caixa das baterias. Pressione este
botão para restaurar os valores de origem da password mestra “111111”.
Se pressionar este botão continuamente por mais de 2 segundos, a fechadura
retomará as condições originais de fábrica, isto é, restaura a password mestra
original “111111” e elimina todas as sub-passwords.
Funções operacionais
1. Operação de abertura
Introduza directamente a password de 6 dígitos correcta. Se a password estiver
correcta a luz verde irá acender. Abra em 5 segundos.
2. Adicionar passwords
Pressione”##” + Password Mestra + “#**” + “Código de Identificação do
Utilizador”(3 dígitos) + Nova password adicionada + Nova password adicionada”
A password do utilizador pode ser qualquer número com 6 dígitos.
Exemplo: Para adicionar o utilizador número 5 com a password 1213456, a
operação seria - ##+ password mestra+#+005+123456+123456
3. Mudança de passwords (password mestra e password do utilizador)
Pressione “##” + password que quer alterar + “***” + Nova password + Nova
password
4. Apagar passwords (password mestra não pode ser apagada)
Pressione “##” + “Password mestra” + “*#*” + “Código de Identificação do
Utilizador”(3 dígitos)+ “Código de Identificação do Utilizador”(3 dígitos
5. Activar a função de abertura com uma só tecla
Pressione “##” + Password mestra + “###” + “###”
6. Desactivar a função de abertura com uma tecla
Pressione “##” + Password mestra + “###” + “###”
Nota: Quando inserir um novo utilizador, por favor anote o Código de Identificação.
Assim, quando necessitar de cancelar esse utilizador poderá fazê-lo. Senão terá
que reprogramar a fechadura novamente por completo.

