
 

 

 
AVISOS E CUIDADOS _rev02 

 
Cuidados antes de iniciar o uso da fechadura: 

 

 Antes de instalar, manusear e operar o produto, leia o manual. 
 

 Para realizar a instalação do produto sempre acione uma autorizada Advance Milre. 
 

 Para ter direito a garantia e serviço de assistência técnica, guarde sua Nota Fiscal. 
 

 Não desmonte o maquinário, isso pode resultar em mau funcionamento. Somente um técnico tem conhecimento 

para remontar um maquinário. 
 

 O maquinário não pode sofrer nenhum tipo de impacto. (Muitos instaladores forçam a entrada no furo da porta com 

martelo, etc), isso pode resultar em mau funcionamento. Os fios que estão dentro do cabo eletrônico são fios finos e 

podem se romper. 
 

 Não remodele a estrutura do maquinário, isso poderá causar mau funcionamento e perda da garantia. 
 

 Não utilize a fechadura em local onde ficará exposta a água ou umidade. A fechadura não é a prova de água. O 

contato com a água pode causar curto-circuito e falha de funcionamento. 
 

 Feche todos os furos após a instalação da fechadura, evitando que intrusos possam inserir algum tipo de ferramenta 

que permita acessar a fechadura internamente.  
 

 Mantenha a fechadura distante de materiais/ produtos inflamáveis. 
 

 Não utilize a fechadura em local de alta temperatura, ou em contato direto com a luz do sol, isso poderá causar mau 

funcionamento. 
 

 Não molhe a fechadura com qualquer tipo de produto ou água, para limpeza. Utilize pano seco ou úmido, com 

produto neutro, evitando assim mau funcionamento, riscos e manchas. 
 

 Ao trocar as pilhas, troque todas as unidades por pilhas novas. Não misture pilhas novas com pilhas usadas. Utilize 

sempre pilhas alcalinas de longa duração e de boa procedência, para que a fechadura funcione e tenha o melhor 

desempenho possível. 
 

 Utilize sempre pilhas alcalinas. As pilhas recarregáveis não são recomendadas e podem causar mau funcionamento 

e além de ter vida útil reduzida. 
 

 A superfície onde está instalada a fechadura deve ser completamente plana, para que a instalação fique firme e 

dentro dos padrões necessários ao bom funcionamento da fechadura. No caso de portas de madeira ou metal, 

trabalhada, fora de padrão, com frisos, detalhes e rebaixamentos, será necessário o preenchimento da área onde será 

instalada a fechadura. Esse projeto de ajuste não é de responsabilidade da Advance Milre. 
 


