Modelos 6108G e 6110G

Caixa de Segurança Digital em Aço
Modelos 6108G e 6110G

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM
NÃO DEVOLVER O COFRE À LOJA!

CAIXA DE SEGURANÇA DIGITAL EM AÇO

1 – Caixa de Segurança Digital em
Aço
2 – Manual de Instruções
3 – Chaves de Cancelamento de
Emergência
4 – Pilhas “AA”

Se existirem peças em falta ou tiver dificuldade em
configurar ou operar o seu cofre, contacte o nosso
Departamento de Apoio ao Cliente por telefone.
A loja não aceitará produtos devolvidos sem
autorização prévia. Deve primeiro contactar o nosso
departamento de apoio ao cliente.
EUA/Canadá 1-877-354-5457 (número gratuito)
Austrália 0011-800-5325-7000 (número gratuito)
Alemanha 00-800-5325-7000 (número gratuito)

VISÃO GERAL DO PRODUTO

A - Tampa da Chave de
Emergência
B - Botão de Abrir/Fechar
C - Teclado
D - Indicador LED
E - Tampa da Caixa
F - Pega de Transporte
G - Corpo da Caixa

Leia este manual atentamente e
nunca o guarde no interior da caixa de segurança!

H - Tampa da Caixa
I - Compartimento da Pilha
J - Botão de Reinicialização

Inside Cover = Tampa Interior

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
PASSO 1: ABRIR O COFRE E INSTALAR AS PILHAS
Para sua comodidade, incluímos 4 pilhas “AA” que alimentam o teclado
electrónico. Estas devem ser instaladas antes de usar a sua caixa. Se o seu
cofre estiver fechado, pode usar a Chave de Emergência para o abrir.

1. Remova a Tampa Negra da Chave de
Emergência.

2. Insira a Chave de Emergência e rode ¼ de
volta para a esquerda (sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio).

3. Rode o Botão de Abri/Fechar ¼ de volta
para a esquerda (sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio) e abra a tampa.
4. Remova a tampa do Compartimento das
Pilhas empurrando-o para dentro e
deslizando para baixo.

5. Instale as pilhas conforme ilustrado no
interior do Compartimento das Pilhas.

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
PASSO 2: ABRIR O COFRE E REINICIALIZAR O CÓDIGO DE
ACESSO
O código de utilizador programado de fábrica é 3  .

1. Introduza o código programado de fábrica e
verá que a luz LED fica verde.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Assim que as pilhas estiverem devidamente
6.
instaladas, volte a colocar a tampa do
compartimento das pilhas.
Feche a Tampa, Rode o Botão e a Chave
para a posição “Locked” (fechado) e volte a
colocar a tampa da Chave de Emergência.
NOTA: Se as pilhas forem retiradas ou falharem, a memória do teclado NÃO
será apagada e o código de programação activo continuará a funcionar assim
que a alimentação for restabelecida.

2. Rode o Botão de Abri/Fechar ¼ de volta
para a esquerda (sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio) e abra a tampa.

2.

3. Para programar um novo código, prima o
botão vermelho de reinicialização do lado
direito do compartimento das pilhas.
A luz do LED pisca a laranja.

3.

4. Introduza um novo código (até 5 dígitos), seguido de  e repita uma
segunda vez. Exemplo: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - .
Após a primeira programação o LED pisca a laranja e após a segunda
pisca a verde indicando que reprogramou o código com êxito.

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
PASSO 3: FECHAR O COFRE:
Feche a Tampa e certifique-se de que o
Botão de Abrir/Fechar está na posição de
Fechado.

ENCOMENDAR CHAVES NOVAS / DE
SUBSTITUIÇÃO
É necessária a seguinte informação para encomendar chaves:
1. PROVA DE PROPRIEDADE (1 de 2 opções abaixo)
RECIBO DA VENDA E IDENTIFICAÇÃO – ENCOMENDAS INTERNACIONAIS
APENAS!
• Cópia do recibo da venda indicando a Loja, Data e Descrição do Produto.
• Cópia da sua Identificação com fotografia (carta de condução, passaporte,
bilhete de identidade).
FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO PRODUTO
Se o recibo da venda não estiver disponível, contacte-nos por e-mail ou telefone
para solicitar um “Formulário de Verificação da Propriedade do Produto”.
2. INFORMAÇÃO DA ENCOMENDA
INFORMAÇÃO DE CONTACTO
INFORMAÇÃO DO PRODUTO
• Nome e morada de envio
• N.º de modelo do cofre
• Endereço de e-mail (se
• N.º de série do cofre
disponível)
• N.º de chave de segurança
• Número de telefone
• Quantidade de chaves
• Melhor altura de contacto
encomendadas
3. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
MONTANTE EM DÍVIDA
• Por chave:
EUA/Canadá - $12,00 (USD)
Austrália - $15,00 (AUD)
Alemanha - €11,00 (EUR)
• Entrega Rápida:
Contacte-nos para saber os custos
adicionais

MÉTODO DE PAGAMENTO
• Telefone:
Visa ou
MasterCard
• Correio:
Cheque ou
Vale postal

MODELO 6110G – PRENDER O CABO DE SEGURANÇA

1. Remova o tampão do orifício
na parte externa do lado
esquerdo da caixa.

1.

2. Enrole o cabo à volta do
objecto e novamente através 2.
do laço na ponta.

3. Carregue no botão de soltar o 3.
cabo e mantenha premido.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

LOCALIZAR NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO
COFRE
NÚMERO DE SÉRIE
Localizado no canto inferior direito na parte da
frente do cofre.
Não retire as etiquetas de identificação de
segurança!
NÚMERO DA CHAVE
Número de 4 dígitos gravado no aro
metálico localizado à volta da fechadura.

4. Insira o cabo de segurança no 4.
orifício e solte o botão.

GARANTIA LIMITADA
A LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garante que por um período de um (1) ano a contar
da data da compra, este produto estará livre de defeitos estruturais ou mecânicos resultantes
de materiais ou de mão-de-obra. A LHLP, Inc., por sua inteira opção e como único recurso do
comprador nos termos desta garantia, reparará ou substituirá este produto ou qualquer
componente do mesmo que apresente defeito durante o período de garantia. A substituição ou
reparação será efectuada com um produto ou componente novo ou refabricado. Se o produto
deixar de estar disponível, a substituição pode ser efectuada com um produto similar de valor
igual ou superior.
ESTA É A SUA GARANTIA EXCLUSIVA.
Os nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da lei de
australiana em matéria de direitos do consumidor. Tem direito a uma substituição ou reembolso
por uma falha importante ou como indemnização por qualquer outro prejuízo ou dano
razoavelmente previsível. Tem também direito à reparação ou substituição dos produtos se
estes não forem de qualidade aceitável e essa falha não representa uma falha importante.
Esta garantia é apenas válida para o comprador original em retalho, a contar da data da compra
em retalho inicial e não é transferível. Deve guardar o recibo de compra original. O
comprovativo da compra é necessário para obter serviço de garantia.
Os agentes da LHLP, Inc., centros de serviço, ou lojas de retalho que vendem este produto não
podem alterar, modificar ou, sob qualquer forma, mudar os termos e condições desta garantia.
Esta garantia não se aplica ao acabamento do produto. Esta garantia não cobre a utilização e
desgaste normal das peças nem danos resultantes de qualquer do seguinte: utilização
negligente ou utilização incorrecta do produto, utilização contrária às instruções de operação,
desmontagem, reparação ou alteração por alguém sem ser a LHLP, Inc. ou um centro de
serviço autorizado, instalação incorrecta ou exposição a extremos de calor ou humidade. Para
além disso, a garantia não cobre eventos de Força Maior, tal como fogo, inundações, furacões
e tornados.
A LHLP, Inc. não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequenciais
causados por qualquer violação expressa ou implícita da garantia ou então relativamente à
venda deste produto. A LHLP, Inc. também não é responsável por: custos associados à
remoção ou instalação do produto; danos ou perdas dos conteúdos do produto; nem pela
remoção não autorizada dos conteúdos ou por danos incorridos durante o envio.

A marca comercial Honeywell é usada sob licença da Honeywell
International Inc. A Honeywell International Inc. não apresenta
declarações ou garantias em relação a este produto.

A GARANTIA ACIMA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE VENDABILIDADE OU ADEQUAÇÃO
PARA UM FIM EM PARTICULAR, E A LHLP, INC. RENUNCIA QUALQUER E TODOS
OUTROS ACORDOS E GARANTIAS.
Excepto na medida do proibido pela lei aplicável, qualquer garantia implícita de vendabilidade ou
adequação para um fim em particular está limitada em duração à duração do período de garantia acima.
Alguns Estados, Províncias ou jurisdições não permitem a exclusão nem a limitação dos danos incidentais
ou consequenciais ou limitações sobre a duração de uma garantia implícita, daí que as limitações ou
exclusões acima referidas podem não se aplicar a si. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos
e pode também dispor de outros direitos que variam de Estado para Estado, de Província para Província
ou de jurisdição para jurisdição.
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