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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Senha mestre
Permite cadastrar uma senha mestra para gerenciamento da fechadura e pode
ser utilizada nos modos Temporário e Pessoal.

Iluminação do painel digital
Este equipamento possui uma iluminação especial no painel para facilitar a
digitalização em ambiente escuro ou com pouca luminosidade.

Troca da senha
Segurança perfeita em caso de esquecimento da senha de Usuário.
A senha poderá ser apagada e cadastrada novamente.

Travamento automático
Se a fechadura estiver ajustada para travamento automático, a porta
será travada automaticamente quando fechada, ou se não for aberta
logo após o seu destravamento. Portanto, se você deixar a porta
destravada por engano, não precisa se preocupar.

Digitação
Cada operação necessita somente de toque digital, pois foi desenhada
especialmente para crianças e idosos, ou pessoas com algum tipo de
enfermidade.
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CUIDADOS DE SEGURANÇA

➢ Não abra o interior da fechadura. A abertura por pessoas sem conhecimento técnico do
produto poderá causar danos à fechadura, seja na parte eletrônica ou mecânica. No caso
de algum problema com a fechadura, em que seja necessária sua verificação, por favor,
entre em contato com o suporte técnico.
➢ Se for observado algum cheiro de gás ou fumaça que esteja sendo emitido pela fechadura,
remova todas as pilhas imediatamente. Essa atitude evitará danos à fechadura.
➢ Tenha o cuidado para que a fechadura não tenha contato com água ou qualquer outro tipo
de líquido. Em caso de água ou qualquer outro tipo de líquido escorrer na superfície da
fechadura, seque com um pano limpo e absorvente. Se a água se infiltrar internamente,
remova todas as pilhas imediatamente, e entre em contato com o suporte técnico, evitando
assim danos e o mau funcionamento da fechadura.
➢ Verifique o estado das pilhas a cada 6 (seis) meses para ver se não existe alguma espécie
de vazamento ou se estão sujas. No caso de vazamento, troque imediatamente todas as
pilhas por novas. Se algum líquido proveniente das pilhas sujar suas mãos, limpe
imediatamente para evitar qualquer dano à sua pele.
➢ Não limpe a fechadura com álcool, benzina, thinner ou qualquer outro tipo de produto de
limpeza ou químico, pois poderá causar danos na superfície da fechadura ou mesmo pegar
fogo.
➢ Não exponha as pilhas ao calor ou ao fogo. Não coloque as pilhas na água, isto poderá
causar sérios danos às mesmas, provocando vazamento ou explosão. Não use pilhas
danificadas na fechadura.
➢ Evite contato elétrico com as pilhas através de qualquer tipo de metal, isso poderá causar
explosão ou danos.
➢ Não fechar a porta quando a lingueta de travamento estiver para fora, isso poderá causar
danos e até mesmo o não funcionamento da fechadura.

Aviso:
• Em caso de cidades litorâneas, verificar o estado das pilhas a cada 03 (três)
meses.
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I - DADOS TÉCNICOS

1- FICHA TÉCNICA 1001 T Vertical

Externa
Interna
Painel digital
Tampa das pilhas
Batente
Lingueta
Senha de Usuário
Senha Mestre

Dimensão Externa
Dimensão Interna
Acabamento
Cor
Espessura da porta
Lado de abertura
Modo de aberturas
Abertura de emergência

120 (A) x 58 (L) x 16 (Esp) mm
145 (A) x 64 (L) x 22 (Esp) mm
Tripla pintura metálica
Preto e prata
13 mm a 30 mm
Direita ou Esquerda
Senha e cartão
Entrada micro USB

Cartão Mestre
Cartão de Usuário

Alumínio/PC
PC, ABS
Acrílico
ABS
ABS
Alumínio e ABS
200 senhas de 4 a 15 dígitos
1 (uma) senha de 4 a 15
dígitos
1 (um) Cartão Mestre
200 cartões de Usuário

Indicação de carga baixa:
Vida das pilhas

Tipo de cartão
Temperatura ideal

RFID (13,56 Mhz)
De 0℃ a 70 ℃

Umidade
Potência dinâmica:

≤ 80%
<300 mA

Pilhas
Distância do cartão de
leitura:
Abertura de emergência
Consumo de energia
estática:

＜ 4.8V
12 meses/média 30
abertura/dia
4 pilhas alcalinas de 1.5 V
> 2 mm
Entrada micro USB
<40uA

➢ NOTA: Senhas compartilhadas num total de 200 Usuários.
➢ A instalação deste produto, apesar de ser simples, deverá ser executada por um
profissional especializado.
➢ A vida das pilhas está baseada nos testes efetuados na própria fábrica e pode ser diferente
dependendo da utilização e do ambiente.
➢ Desenho, especificações ou aprimoramento do produto, está sujeito à mudança sem prévio
aviso.

ATENÇÃO ESPECIAL:

Trocar as pilhas quando der o alarme de carga baixa.
Leia este manual cuidadosamente antes da instalação e guarde-o para referência futura.
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COMPONENTES DO PRODUTO

Frente

Traseira

Batente

Pilhas

Parafusos

Cartão

Manual

1- NOMES E FUNÇÕES
Parte interna

Parte externa
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INSTRUÇÕES GERAIS

1 – Existem dois Modos disponíveis para escolha na fechadura: Pessoal e Temporário.
O Modo Pessoal é para quem utiliza continuamente (residência/escritórios) e o Modo Temporário é
para quem usa por um tempo curto (algumas horas - academias).
2 – Tem dois Modos de abertura como opção: Modo Simples e Modo Duplo.
Modo Simples: Necessita somente de senha ou cartão para realizar a abertura da porta/gaveta.
Modo Duplo: Necessita da senha e de cartão para realizar a abertura da porta/gaveta

Padrão de fábrica: Modo Pessoal. (Destravamento Simples)
Utiliza senha de quatro (4) a quinze (15) dígitos.
Senha mestra de fábrica: 12345678

Retornar ao padrão de fábrica:
Pressionar o botão de Resete localizado na parte traseira (interna) da fechadura e aguardar por 5
bips contínuos e a fechadura retorna ao padrão de fábrica.
A senha Mestre pode ser cadastrada e utilizada nos Modos Pessoal e Temporário.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Configuração do cartão Mestre e da senha Mestre:
1. Alterando a senha Mestra de fábrica: (12345678)
Senha Mestre de fábrica + chave + 1 + Nova senha Mestre (4 a 15 dígitos) + chave + Confirmação
da nova senha Mestra + chave.
Nota: Ao efetuar a troca da senha Mestre, não utilizar sequencia de números similares a senha
Mestre de fábrica pois a fechadura não irá finalizar a alteração.
2. Adicionando cartão Mestre:
No padrão de fábrica, o primeiro cartão lido pelo leitor da fechadura será o cartão Mestre.

Configuração da fechadura:
1. Alternando entre o Modo Pessoal e o Modo Temporário:
Senha Mestra + chave + 7 + botão chave.
2. Mudando do Modo de destravamento Simples para o Modo de destravamento Duplo:
Senha Mestra + chave + 6 + chave.
3. Mudança do Modo de destravamento Duplo para o Modo de destravamento Simples:
Senha Mestra + chave + 5 + chave.
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MODO PESSOAL
A fechadura no Modo Pessoal: Uma senha Mestra, 200 senhas de Usuários (numerados de 001 a
200), um cartão Mestre e 200 cartões de abertura (numerados de 001 até 200) (Compartilhados).
Senha: De 4 a 15 dígitos.
Padrão de fábrica: Modo Pessoal e destravamento Simples.
Caso esteja no modo Temporário, trocar para o modo Pessoal.
AVISO:
A – O Modo Pessoal após 5 segundos, trava Automaticamente.
B – Quando é realizada a troca da senha Mestre, não pode ser esquecida.
C – Não é possível efetuar a troca entre o modo Temporário e Pessoal sem a senha Mestre.
D – Para adicionar Usuários é necessário que seja efetuada a troca da senha Mestre de fábrica.
Troca do Modo Temporário para o Modo Pessoal:
Senha Mestra + chave + 7 + chave:
A fechadura troca para o Modo Pessoal e trava.
1. Adicionando senha de Usuário:
Senha Mestra + chave + 8 + digitar o Índice (001 ~ 200) + chave + senha + chave + confirmar
senha + chave.
As senhas podem ser adicionadas continuamente desde que seja identificado o Usuário (001 ~
200).
2. Adicionando cartão de Usuário:
Encoste o cartão Mestre por duas vezes (2) e depois passe o cartão que você deseja cadastrar
como cartão de Usuário.
O primeiro cartão será o Índice 001 e os demais cartões serão na sequencia ( 002 a 200).
(Os cartões de abertura podem ser adicionados continuamente)
Excluindo cartão e senha de Usuário:
1 - Excluindo a senha de Usuário:
Senha Mestra + chave + 4 + digitar o Índice da senha do Usuário (001 ~ 200) + chave + repetir o
Índice de confirmação (001 ~ 200) + chave.
As senhas podem ser excluídas continuamente desde que seja identificado o Usuário.
2 - Excluindo cartão de Usuário:
Encoste o cartão Mestre por duas vezes (2) + pressione 4 + digitar o Índice do cartão (001 ~ 200) +
chave + Índice de confirmação (001 ~ 200) + chave.
Os cartões podem ser excluídos continuamente desde que seja identificado o cartão.
3 - Excluindo todas as senhas de abertura:
Senha Mestra + chave + 0 (zero) + chave
4. Excluindo todos os cartões:
Encoste o cartão Mestre por duas vezes (2) + pressione 0 (zero) + o botão chave
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O Modo Pessoal tem duas opções de destravamento: Simples e Duplo.
1. Abertura no Modo simples:
1.1 Com cartão: Encoste qualquer cartão cadastrado como Usuário ou cartão Mestre:
A fechadura pode ser aberta e travará automaticamente após 5 segundos.
1.2 Com senha: Digite qualquer senha de Usuário cadastrado ou senha Mestre + chave:
A fechadura pode ser aberta e travará automaticamente após 5 segundos.
2. Abertura no Modo duplo:
2.1 Digitar uma senha de Usuário cadastrada + chave + encostar um cartão cadastrado:
A fechadura abrirá e travará automaticamente após 5 segundos.

Nota: Digitar a senha errada por sete (7) vezes, trava a fechadura por 2 minutos.

Travamento no Modo Pessoal:
Ao ser fechada a porta/gaveta, a mesma travará automaticamente.

MODO TEMPORÁRIO

Senha: De 4 a 15 dígitos

Este Modo é utilizado geralmente em academias, clubes, fitness Center, saunas, escritórios, etc..
A senha de abertura será sempre a última usada para travar a porta/gaveta.
Portanto, a senha que foi utilizada para fechar a porta/gaveta, será a mesma para abrir.
A fechadura no Modo Temporário possui uma senha Mestra, uma senha temporária, um cartão
Mestre e um cartão Temporário.
Não tem travamento automático neste Modo, e será travada através de uma senha de 4 a 15
dígitos por um usuário Temporário.
O usuário não pode esquecer a senha de abertura que é a mesma que utilizou para travar.

Trocar do Modo Pessoal para o Modo Temporário:
Senha Mestra + chave + 7 + chave. (A fechadura troca para o Modo Temporário, ficando aberta).
Travamento no Modo Temporário:
Com senha:
1. Senha de Usuário Temporário (método de destravamento Simples)
Digitar uma senha + chave + confirmando a senha + chave.
Após isso, a fechadura trava.
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Com cartão:
2. Cartão de Usuário Temporário (método de destravamento Simples).
Encostar o cartão no leitor: Após esta operação, a fechadura trava.
Com senha + cartão:
3. Senha e cartão Temporário (método de destravamento Duplo)
3.1 Mudando do Modo de destravamento Simples para o Modo de destravamento Duplo:
Senha Mestra + chave + 6 + chave.
3.2 Digitar uma senha + chave + confirmando a senha + chave, em seguida, encoste um cartão:
Após essas operações, a fechadura será travada.

O Modo Temporário tem duas opções de destravamento: Simples e Duplo.
1. Abertura no Modo simples:
Com senha: Digitar a Senha que foi utilizada no travamento + chave.
Com cartão: Encostar o cartão que foi utilizado no travamento.
A fechadura permanece aberta (senha Temporária ou cartão Temporário cadastrados se tornam
inválidos).

2. Abertura no Modo duplo:
2.1 Digitar a Senha que foi utilizada no travamento + chave + encostar o cartão que foi utilizado
no travamento
A fechadura permanece aberta (senha Temporária e cartão Temporário se tornam inválidos).

Nota: Digitar a senha errada por sete (7) vezes, trava a fechadura por 2 minutos.

Proteção de Senha:

Podem ser digitados até 32 dígitos, desde que a sua senha seja digitada em sequencia após os
dígitos aleatórios.
É uma proteção no caso de alguém tentar memorizar a sua senha ao ser digitada.
Exemplo: Se a sua senha for 123456, você poderá digitar quaisquer dígitos antes da sua senha e
no final, digite a sua senha atual.
Exemplo: 367233546786123456 (máximo de até 32 dígitos no total).
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ABERTURA DE EMERGÊNCIA

Uso de energia externa para abertura da fechadura em emergência
No caso de ocorrer uma descarga das pilhas, poderá ser utilizada uma fonte de energia na porta
USB.

Abertura da porta/gaveta: Com o painel energizado, digitar uma senha ou cartão cadastrado +
chave.

Inserir na porta USB uma fonte de energia no ponto de
emergência que esta localizada logo abaixo da fechadura
(externa) e digitar a senha de abertura e trocar
imediatamente as pilhas por novas. Usar somente pilhas
alcalinas. Não usar pilhas diferentes ou que já tenha sido
utilizada.

OUTRAS FUNÇÕES:
1 – Se a senha for inválida, haverá três sons curtos de bipe.
2 – Prevenção contra pessoas não autorizadas
Se for digitada uma senha errada por sete (7) vezes ou cartão não cadastrado, o painel digital
ficará sem operação por dois (2) minutos.
3 – Aviso de pilha com pouca carga
Quando as pilhas estiverem com carga baixa, vai tocar uma melodia ao ser aberta pelo Usuário.
Com carga baixa das pilhas, a fechadura abre somente com o cartão Mestre.
4 – Travamento automático
Se a fechadura estiver no Modo Pessoal, a porta/gaveta será travada automaticamente em 5
(cinco) segundos logo após o seu destravamento. Portanto, se você deixar a porta destravada por
engano, não precisa se preocupar.
5 – Iluminação do painel digital
Quando pressionado o botão * ou o botão #, o painel digital se acenderá para realizar as
operações.

10

CUIDADOS NO USO

1) Tenha o cuidado de não expor sua senha a outros.
A senha inicial provavelmente foi exposta para outras pessoas durante a instalação,
portanto é recomendável trocar a senha imediatamente.

2) Não lave a fechadura
Se escorrer água e penetrar na fechadura, poderá causar danos à mesma.

3) Não desmonte a fechadura
A estrutura interna da fechadura não é tão simples e tem muitas partes sofisticadas,
portanto não desmonte a fechadura a seu critério. Se a fechadura não for montada
corretamente, poderão ocorrer problemas no seu funcionamento.

4) Consulte a Assistência Técnica
Se o sistema apresentar qualquer tipo de falha proveniente da instalação por pessoa não
autorizada, não nos responsabilizaremos pela troca do produto. Recomendamos
consultar a Assistência Técnica.

5) Troque a senha regularmente.
Para a sua segurança, troque regularmente a senha para evitar qualquer tipo de
invasão devido à exposição da senha. Se você usar o mesmo número para um dígito e
trocar os outros será fácil para a memorização.

6) Não instalar esta fechadura sem alguma proteção contra o tempo ou intempéries.
Este é um produto elétrico/eletrônico. Se por ventura água ou chuva penetrar no seu
interior, poderá causar uma série de problemas. Portanto não instale este produto em
locais expostos a água da chuva.
Este produto não pode ficar exposto direto ao sol. Poderá ultrapassar a temperatura
ideal de operação.
(não nos responsabilizamos por problemas ocorridos devido à ação da chuva ou sol)

7) Não utilize pilhas recarregáveis.
A pilha recarregável não é recomendada, pois a voltagem é de 1,2 volts e a voltagem da
pilha alcalina é de 1.5 volts. Podem causar danos a sua fechadura.
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TERMO DE GARANTIA
A ADVANCE MILRE concede garantia a esse produto a partir da data da emissão da Nota Fiscal,
pelo período de 02 anos, sendo, 03 (três) meses de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de
garantia contratual, contemplando 24 meses, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado
conforme orientações contidas no Manual de Instruções.
A garantia e assistência técnica oferecidas no Brasil é um serviço exclusivo, oferecido pela
Advance Milre, e somente aos produtos por ela comercializados. Não temos peças de reposição
para os outros modelos comercializados em outros países.
A Advance Milre se reserva o direito de somente oferecer assistência técnica aos produtos
por ela comercializados, fazendo esse controle através do número de série que se encontra
em cada produto.
1. A garantia terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de
aquisição pelo primeiro comprador/consumidor, mesmo que a propriedade do produto tenha sido
transferida.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos devidamente
constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
Somente um técnico da rede de serviços autorizados está habilitado a reparar defeitos cobertos
pela garantia, mediante apresentação da NOTA FISCAL de venda original ao primeiro
comprador/consumidor.
3. A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:
a) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual
de Usuário. b) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza,
maus tratos, ou ainda alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas pelo
fabricante.
c) A NOTA FISCAL e/ou número de série do produto estiver adulterado, rasurado ou danificado.
d) Se o produto for instalado em portas residenciais e/ou comerciais que dê acesso a logradouro
público. O produtos não pode ser instalado sem a proteção contra o tempo e intempéries (sol e
chuva).
4. A GARANTIA NÃO COBRE:
a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação. Fica a critério do Serviço
Autorizado a cobrança ou não da taxa de visita, devendo consultar quando solicitar o serviço.
b) O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, em cidades que não possuam Serviços
Autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do produto ao Serviço
Autorizado de total responsabilidade do consumidor, caso o produto esteja na garantia contratual.
c) As pilhas.
5. OBSERVAÇÕES
a) As despesas decorrentes de instalação do produto são de responsabilidade única e exclusiva do
consumidor.
b) A ADVANCE MILRE, buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se o direito de
alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela comercializados sem
prévio aviso.
c) Para sua comodidade, preserve o Manual de Usuário com o Termo de Garantia e a Nota Fiscal
do produto.
Para esclarecer qualquer dúvida sobre os produtos da Advance Milre, consulte o nosso site na
Internet www.milreadvance.com.br.
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