TW-11E

Fechadura para vidro
(Código, cartão MF e Impressão Digital)

ATENÇÃO:
1. Guarde as chaves mecânicas num local seguro e diferente do local de instalação da fechadura
para em caso de emergência/avaria poder abrir a porta mecanicamente.
2. Tenha atenção ao nível de bateria para assim poder substituir atempadamente as baterias.
3. Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro

www.triplow.pt
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TW-11E
Dimensões
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Instalação

Diagrama de Instalação
1 – Instalação placas fixação com adesivo

2 – Instalação do painel secundário na
ombreira da porta

3 – Instalação da capa no painel secundário

4 – Instalação do painel principal na porta

5- Ligação do cabo

6 – Instalação da capa do painel principal
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6 – Instalação das baterias

3

TW-11E

Especificações

Modelo

TW-11E

Materiais

Metálico

Dimensão espelho exterior

189*75*25mm

Dimensão espelho interior

189*37*25mm

Peso

2.5KG
Impressão Digital
Código

Tipos de abertura

Cartão de proximidade
Comando IR

Cores disponíveis

Prata

Tipos de porta

Porta de vidro

Voltagem/Baterias

6V/4x AAA Batteries

Espessura da porta

10-15 mm
Porta abrir para dentro: 4 mm

Distancia minima entre porta - ombreira

Porta abrir para fora: 14 mm

Capacidade de memória/dados

300 utilizadores

Temperatura de trabalho

-20℃ | 70℃

Humidade de trabalho

20% | 90%

Alarme de baixa voltagem

Inferior a 4.5V

Taxa de rejeição de falsos negativos

<0.01%

Taxa de rejeição de falsos positivos

<0.00003%
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Painel Principal (1)

Painel Secundário (1)

Manual de instruções (1)

Comando IR (1)

TAG MF (Mifare) (1)

Parafusos (10)

Paineis de fixação
com adesivo (2)

Lista de componentes

Instruções de programação
RESET
Inicialização da fechadura:
Abrir o compartimento das baterias no painel traseiro/interior e
pressionar o botão de RESET durante 5segundos.
(Botão de RESET marcado a laranja na imagem)
A inicialização estará completa quando surgir a mensagem “Clear
Succeed” no display.
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Botão de
RESET

Configuração

TW-11E

Entrar no modo de programação
Na primeira inicialização a fechadura vai se encontrar em modo de passagem livre
Para entrar no modo de programação e adicionar um administrador e utilizadores é necessário:

Pressionar um “numero” luz liga e seguidamente pressionar “#”
(Após adicionar um administrador após pressionar “#” vai ser pedido para inserir a credencial do administrador)

Menu programação – deve entrar no modo de programação primeiro
1.Add User
Adicionar utilizador

1.Add admin
Adicionar admin

Seguir instruções para adicionar novos utilizadores
NOTA: Código tem de ter no mínimo 6 dígitos para sair

2.Add guest
Adicionar utilizador

2.Delete User

pressionar “*”

Seguir instruções para eliminar os utilizadores

Apagar utilizador
1.Manager
(Gestão utilizadores)

3.Clear all user
Apagar todos utilizadores

Enter admin
Apresentar credencial de
administrador

(Desligar)
4.Read record
Registos abertura
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1.Auto lock
1.Set lock mode

(Fechar sozinho)

(Tipo abertura)

2.Manual lock
(Fechar manualmente)

1.Set parameter
(Parâmetros de abertura)
2.Set unlock time
(Tempo de abertura)

2.Volume a
1.Turn up
(Aumentar Som)

2. Turn volume
2.System Setting

(Volume da fechadura)
2.Turn down

(Configurações do Sistema)

(Baixar Som)

1.Turn on
(Ligar)

3. RF device
(Comando RF)

2.Turn off

4. Set time
(Horas e data)

Colocar pela ordem
AA-MM-DD HH:MM
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Input the unlock time
(Inserir o tempo de abertura)

TW-11E

Garantia

Nome do Cliente：
Contacto cliente：
Data de compra：
Produto：
Modelo:

Nota:
1) por favor, guarde este manual para que possa usá-lo quando você precisar de serviço de garantia.
2) a garantia tem a validade de dois anos a partir da data da compra.
3) Os equipamentos são garantidos por dois anos, a partir da data de compra, contra defeitos de fabrico.
Não se encontram ao abrigo da garantia, avarias provocadas por deficiente utilização do sistema, deficiente
instalação eléctrica não verificada pela Triplo W, catástrofes naturais – tais como: trovoadas, inundações ou
outras da mesma espécie, bem como a substituição de componentes de desgaste dependente do uso.

Carimbo e Assinatura do Revendedor
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