Guia do Usuário
YDR323

• As funções e design deste produto
poderão ser alteradas sem aviso prévio para a melhoria da qualidade

Cuidado ao desmontar a
fechadura, pois isto pode
causar choque elétrico e
daniﬁcar o produto.

Não molhe o produto com
água nem utilize produtos
abrasivos para fazer a limpeza.
Utilize apenas pano úmido.

Não bata com ferramentas.

Mantenha sua senha de
acesso em segredo.

Veriﬁque se a porta está
trancada ao sair de casa,
especialmente quando utilizada
no modo de fechamento
manual.

Mantenha o cartão chave em
segurança. Não utilize com as
mãos molhadas.

Características do produto

Não instale este produto
exposto ao tempo.

Espelho Mágico
A função Espelho Mágico é habilitada quando, ao tocar no teclado, os dígitos
tornam-se visíveis para entrada da senha de acesso.

Botão de Segurança
Para abrir a fechadura pelo lado dentro, pressione as duas laterais e gire
o botão de segurança.
Design Moderno
Design moderno aliado à alta tecnologia.

Alarme de alta temperatura
Em caso de incêndio, o produto identiﬁca a alta temperatura do ambiente.
O alarme da fechadura destrava automaticamente.
Acesso via controle remoto (opcional)
Você pode utilizar com controle remoto instalando o módulo de comunicação.
Este opcional pode não estar disponível dependendo de sua localidade.

Características do produto

Modo de Segurança
O Modo de Segurança é recomendado para uso proﬁssional.

Componentes

Conteúdo Básico
- Manual de usuário
- Gabarito de instalação
- Cartão chave
- Elementos de ﬁxação

- Contra chapa - 17 (A) x 2,9 (L) x 3 (P) - mm

- 4 pilhas
Acessórios Opcionais (Vendidos separadamente)
- Controle remoto
- Módulo para controle remoto

Especiﬁcações
Partes

Especiﬁcações

Parte externa

13 (P) x 66 (L) x 179 (A)

Parte interna

36 (P) x 72 (L) x 185 (A)

Pilhas

Observações
Temperatura de operação:

4 pilhas alcalinas AA
Duração aproximada de 12
(Voltagem de operação: 4,5~6V) meses (10 acionamentos por dia)

A durabilidade das pilhas dependerão de sua qualidade e frequência de uso.
A cor do produto pode variar sob exposição da luz, não caracterizando-se como um defeito na fechadura.

Especificações

Parte externa

Parte interna

Teclado

Capa do
compartimento
de pilhas

Sensor
de status

Compartimento de
encaixe do módulo de
controle remoto

(vendido separadamente)

Indicador de nível
das pilhas

Botão de
registro
Botão de abertura
manual

Leitor do cartão chave

Botão de
segurança
Botão Abre/Fecha

Entrada para bateria
de emergência

Trinco

Como usar

Para usar a senha de acesso
Registrando a senha de acesso
Você poderá registrar uma senha de 4 a 12 dígitos. Símobolos como # e
Pressione o botão
de registro

Entre com uma senha
de 4 a 12 dígitos

* não são permitidos.

Pressione o botão
de registro
para ﬁnalizar

Abrindo a porta utilizando a senha de acesso
Toque no teclado

Entre com a senha
cadastrada de
4 a 12 dígitos

Toque no teclado com
a palma da mão ou
pressione o botão

*

Para usar o cartão chave
Registrando o cartão chave
Pressione o botão
de registro

* Você pode registrar até 40 cartões
Aproxime do leitor os
cartões que deseja
registrar, um por um

Pressione o botão
de registro
para ﬁnalizar

Abrindo a porta utilizando o cartão chave
Aproxime o cartão chave.

Atenção

- Mantenha a porta aberta enquanto realiza o cadastro da senha de acesso ou do cartão chave;
- Cartões perdidos poderão ser excluídos mediante uma nova operação de cadastro dos cartões disponíveis;
- Utilize os cartões enviados na embalagem do produto, para maior segurança.

Trancando a porta pelo lado de fora
Passo

Símbolo

Trancar a porta

Descrição
Toque o teclado com a palma da mão para acionar o fechamento

Após encostada no batente, o sensor ativará o fechamento
após 5 segundos

Ativar o fechamento

Trancando a porta por dentro
Passo

Símbolo

Descrição
Pressione os botões e gire na direção indicada

Fechamento manual
(conﬁgurações de fábrica)
Pressione o botão Abrir/Fechar

Ativar o fechamento

Após encostada no batente, o sensor ativará o fechamento
após 5 segundos

Como usar

Fechando a porta

Fechamento forçado pelo lado de fora - utilizando a senha de acesso
Toque com a
palma da mão

Digite a senha
de acesso

Pressione o botão
# por 3 segundos

Fechamento forçado pelo lado de fora - utilizando o cartão chave
Aproxime o cartão chave por 3 segundos até soar 3 avisos.
Se o fechamento forçado for habilitado, o botão Abrir/Fechar ﬁcará inativo. O alarme irá soar caso tente abrir a porta por este recurso.

Configurando o fechamento forçado
Conﬁguração
Pressione o botão Abrir/Fechar por 3
segundos até soar 3 bips.
Desabilitando o fechamento forçado
Pressione o botão de programação ou gire o
botão pressionando as laterais

Como usar

Fechamento forçado

Como usar

Modo de fechamento automático / manual
Conﬁgurando o modo de fechamento automático

Pressione a tecla
#, no teclado

Pressione o botão
de registro

Pressione a tecla
e
em seguida
, no teclado

Pressione o botão
de registro
para ﬁnalizar

Antes de sair, certiﬁque-se de que a porta esteja realmente trancada

Conﬁgurando o modo de fechamento manual
Pressione o botão
de registro

Pressione a tecla
#, no teclado

Pressione a tecla
e
em seguida
, no teclado

Pressione o botão
de registro
para ﬁnalizar

No modo manual, é necessário tomar cuidado para não esquecer de trancar a porta

Ajuste de volume

* Conﬁguração de fábrica: Alto

Pressione o botão
de registro

Pressione a tecla
#, no teclado

Mudo
Baixo
Alto

Pressione o botão
de registro
para ﬁnalizar

Para habilitar ou desabilitar o botão Abre/Fecha:
Pressione o botão
de registro

Pressione a tecla
#, no teclado

Pressione a tecla
e
em seguida
, no teclado

A função Abre/Fecha alternará conforme os ajustes.
Quando o sistema estiver desabilitado, o botão Abrir/Fechar não funcionará.

Pressione o botão
de registro
para ﬁnalizar

Como usar

Configurando o botão Abrir/Fechar *Configuração de fábrica: habilitado

O alarme soará por 30 minutos ou até que seja realizado o reset.
Alarme de invasão ou dano à fechadura

Invasão: Na tentativa de invasão por forçar a fechadura, o alarme soará.
Dano: se a fechadura sofrer algum dano por tentativa de invasão, o alarme soará.
Alarme de alta temperatura
Em caso de incêndio, a fechadura detectará a temperatura do ambiente interno. O alarme da fechadura
soará e o produto abrirá automaticamente.
Mesmo quando o bloqueio por dentro é deﬁnido, a alta temperatura interna acionará o alarme e
destrave automático da fechadura.

Sistemas de segurança

Alarme

Após 5 tentativas de entrada com senha incorreta ou cartões chave não cadastrados, a fechadura
será bloqueada por 3 minutos
Para sair do bloqueio de 3 minutos
Método 1

Pressione o botão Abrir/Fechar

Método 2

Pressione o botão de programação

Método 3

Abra utilizando o botão de abertura/fechamento manual

Abrindo a porta com senha falsa
Após 5 tentativas de entrada com senha incorreta ou cartões chave não cadastrados, a fechadura
será bloqueada por 3 minutos.
Método 1

Toque na fechadura
com a palma da mão

Pressine qualquer
botão

Entre com a senha
cadastrada

Toque com a palma
da mão

Método 2

Toque na fechadura
com a palma da mão

Entre com a senha
cadastrada

Pressine qualquer
botão

Toque com a palma
da mão

O bloqueio de 3 minutos não afetará o funcionamento do alarme, no caso de tentativa de dano ou invasão.
Quando o bloqueio de 3 minutos estiver ativo, o recurso de senha falsa não funcionará. Utilize a senha cadastrada.

Sistemas de segurança

Fechamento forçado por 3 minutos

Compre o módulo e instale para conﬁgurar o controle remoto.

Módulo para controle remoto

Instalando o módulo de controle remoto

Remova as pilhas
Abra a tampa
localizada na parte
traseira e remova
as pilhas

Coloque as pilhas
Coloque todas as pilhas,
veriﬁcando as polaridades

O módulo é vendido separadamente

Insira o módulo de controle remoto
Plugue o módulo no
compartimento

Coloque a tampa
Recoloque a tampa na
parte traseira

Acessórios Opcionais

Módulo de controle remoto

Registrando o controle remoto de parede
Passo

Símbolo

Descrição

Pressione o botão
(registro)e o botão

Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão
(registro)e o botão

pressione a tecla 0 e
a tecla 5 no teclado

pressione a tecla 0 e
a tecla 5 no teclado

Registrar o
controle remoto

Pressione o botão SET no controle remoto
(máximo de 5 controles remotos).

Pressione o botão
(registro)

Pressione o botão
(registro) novamente localizado na
parte traseira para completar o procedimento.

Registrando o controle remoto portátil
Passo

Símbolo

Descrição

Pressione o botão
(registro)e o botão

Abra a tampa da parte traseira. Pressione o botão
(registro)e o botão

pressione a tecla 0 e
a tecla 5 no teclado

pressione a tecla 0 e
a tecla 5 no teclado

Registrar o
controle remoto
Pressione o botão
(registro)

OPEN

OPEN

Pressione e segure simultaneamente 1
botão superior e 1 botão inferior
Pressione o botão
(registro) novamente localizado na
parte traseira para completar o procedimento.

Os controles são vendidos separadamente.

Acessórios Opcionais

Controle remoto

Suplemento de energia de emergência para baterias descarregadas.
Passo

Símbolo

Descrição

Conecte a bateria
alcalina de 9V

Abra a tampa de emergência. Conecte a bateria alcalina
de 9V ao terminal de conexão de energia de emergência.

Teclado
digital

Toque gentilmente com a palma da mão para
ativar o teclado digital.

Digitar
senha

Digite a senha de acesso

Confirmar

Toque gentilmente com a palma da mão ou digite o
botão
para confirmar.

Suplemento de energia de emergência para baterias descarregadas.
Validade

O produto utiliza quatro baterias alcalinas AA de 1,5V. Duração aproximada de 1 ano com
uso médio de 10 vezes ao dia (recomenda-se o uso
de baterias alcalinas).

Alarme de bateria fraca
Deve-se substituir as quatro baterias nos seguintes
casos: O sinal de bateria fraca se acende na parte
frontal do controle. O sinal sonoro irá soar.
O tempo de duração da bateria varia de acordo com a temperatura, nível de umidade,
frequência de uso e qualidade das baterias.

Bateria de Emergência

A porta poderá se abrir quando conectada com a bateria de 9V.
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