Fechadura Biométrica DL 6000
Manual simplificado do operador
Registrando Usuários Master / cartão máster
Procedimento
Mantenha apertado o botão SET

Posicione o cartão Mifare a ser
cadastrado na área de leitura ou
posicione o dedo no leitor 2 vezes
seguidas
Cadastro de cartão máster ou usuário
máster está completo

Indicação da fechadura
Luz verde piscará e um “tick” será ouvido.
Luz azul ficará ligada por 5 segundos
junto com um som de “tick”. Luz verde e
vermelha piscam juntas
Um som “tick” será ouvido

Luz verde e vermelha piscam por 5
segundos e desligam

Nota: *Somente um cartão máster pode ser cadastrado ou as 120 impressões digitais poderão
ser máster.
*Para cadastrar a Impressão máster pressione duas vezes no leitor.
*Você pode cadastrar mais de um usuário máster durante o mesmo procedimento
* Não é obrigatório cadastrar um cartão máster, impressão digital sim.

Registrando Usuários simples , cartão simples e controle remoto
Procedimento
Coloque a impressão máster ou o cartão
máster no leitor
Pressione botão SET
Pressione botão SET mais uma vez
Posicione o cartão a ser cadastrado na
área de leitura OU pressione a tecla
“cadeado aberto” do controle remoto
para cadastrar um controle OU pressione
2 vezes uma nova impressão digital para
ser cadastrada.
Cadastramento com sucesso

Indicação da fechadura
Luz verde piscará uma vez
Luz verde e vermelha acendem juntas

Luz verde piscará com um som de “tick” e
luz vermelha ficará acesa.
Luz verde pisca com um som de “tick”

Um som de “tick” será ouvido e luz verde
acenderá.

Luz verde pisca por 10 segundos
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Deletando Usuários simples/ controle remoto / cartão simples
Procedimento
Coloque a impressão máster ou o cartão
máster no leitor
Pressione botão DEL
Pressione botão SET mais uma vez
Todos os usuários / cartões e controle
remotos apagados

Indicação da fechadura
Luz verde piscará uma vez
Luz verde e vermelha acendem juntas

Luz verde piscará com um som de “tick” e
luz vermelha ficará acesa.
Luz verde pisca com um som de “tick”

Um som de “tick” será ouvido e luz se
apagarão

Nota: *Serão apagados todo o grupo de impressões digitais,cartões e controles remoto
cadastradas

PROGRAMANDO MODO DE PASSAGEM LIVRE
Procedimento

Indicação da fechadura

Abra a fechadura com uma impressão
digital válida
Coloque o cartão OU controle remoto
sobre a área de leitura de cartões,
juntamente com a impressão digital no
leitor de impressões, mantenha por 5
segundos

Luz verde piscará com um som de “tick”

Modo de passagem livre programado

Luz verde ficará piscando todo o tempo d

Nota: *Não poderão ser usados Impressão digital máster ou cartão máster para programar o
modo de passagem livre.
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CANCELANDO MODO DE PASSAGEM LIVRE
Procedimento

Indicação da fechadura

Abra a fechadura com uma impressão
digital válida OU cartão válido OU abra a
fechadura com controle remoto
Modo de passagem livre cancelado

Luz verde e vermelha
Piscarão juntas com um som de “tick”
Luz verde para de piscar e um som de
motor será ouvido

RESET DA FECHADURA MODELO DL 6000 ( ESTA AÇÃO APAGARÁ TODAS AS IMPRESSÕES DIGITAIS)
Obs: o botão embutido de reset, fica localizado na parte de trás da metade que fica internamente. Fica
próximo ao terminal do plug. Isto quer dizer que há a necessidade em se retirar a fechadura da porta.
Retirar a fechadura da porta;
Plugar as duas partes;
Retirar uma pilha;
Atrás de uma das partes da fechadura (parte que fica dentro da residência), existe um pequeno
orifício e dentro dele um pequeno botão de reset. Apertá-lo com algo pontiagudo e segurar
apertado;
Ainda apertado o reset, coloque a pilha que havia sido retirada;
Se ouvirá um aviso sonoro e após isso acontecer, a fechadura estará em modo de fábrica.
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