
CONFIGURANDO O CONTROLE DE ACESSO

INSTALANDO O CONTROLE DE ACESSO

Asua configuração é simples e rápida, mas o dispositivo deve estar no modo de programação.
Sempre que o controle de acesso estiver no modo de programação, ele emitirá beeps espaçados. Ao efetuar

qualquer configuração, ele emitirá 3 beeps se a operação foi reconhecida, e um beep longo se houve erro.

Para entrar no modo de programação, basta discar:

+ Senha Mestre (senha de fábrica 9999) e aguarde o sinal do modo de programação.

É possível alterar várias programações, basta digitar o próximo comando e aguardar os bips de confirmação.
Quando finalizar a reprogramação, disque + 000 (para sair do modo de programação) e aguardar os 3 beeps.

ENTRANDO NO MODO DE PROGRAMAÇÃO

*

*

Este produto foi projetado para ser utilizado no controle de acesso à residências,
comércios e condomínios. Devido às suas características, ele pode ser utilizado com
fechos, fechaduras eletromagnéticas ou eletroímãs.

Podem ser configuradas até 120 senhas de 4 dígitos.
Pode ser utilizado com fechos, fechaduras ou com eletroímãs.
Tempo de acionamento configurável de 1 a 60s.
Sinal indicador de tecla pressionada e de comando aceito.
Alimentação 12V/50mA.
Permite a ligação de uma botoeira externa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS












 Possibilidade de apagar uma senha específica ou todas as senhas programadas.

CONTROLE DE ACESSO 12V
CÓDIGO: TH-200

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO THEVEAR.
1º Adquirindo este produto, você opta pelo melhor que existe no mercado brasileiro,

com garantia e assistência técnica em todo Brasil e a qualquer momento.
2º Optando por um produto genuinamente Nacional, com a manutenção

e ampliação da capacidade produtiva e com a geração de empregos em nosso país.
você colabora

NÃO JOGUE ESSE PRODUTO
NO LIXO COMUM

Acesse
para localizar o posto de coleta

próximo da sua região.
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Encaixe o TH-200 no protetor
e fixe-o com o parafuso.

Fixe o protetor e a tampa
traseira do TH-200 .na parede

É possível instalar o TH-200 sem o
protetor, para isso, basta inverter o lado da
tampa traseira.

Pressionando a micro chave
por 1 segundo, toda a
programação do TH200 volta
à original de fábrica.
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ACIONANDO A FECHADURA ATRAVÉS DE SENHA

COMOACIONAR:

OBS:

Para acionar uma fechadura (eletromagnética ou eletroímã) conectada no controle de acesso, basta discar:

# + senha (4 dígitos) e aguardar os 3 beeps contínuos.

Se ouvir um beep longo a senha não foi aceita.

É POSSÍVEL ACIONAR A FECHADURA ATRAVÉS DE UMA BOTOEIRA LIGADA NO CONTROLE DE
ACESSO, PARA ISSO, BASTA MANTER PRESSIONADO O BOTÃO DA BOTOEIRA ATÉ ACIONAR A
FECHADURA.

CONFIGURANDO AS SENHAS DE ACIONAMENTO
Cada senha ocupará uma das 120 posições existentes. Para configurar uma senha, entre no modo de
programação em seguida disque o comando abaixo:

1 + Senha (4 dígitos) + Posição (001 a 120) + , e aguardar os 3 beeps.

Não programe uma nova senha numa posição já utilizada.

Se quisermos configurar a senha 5678 na posição 005, siga os passos abaixo:
1º Passo : Disque + Senha Mestra e aguarde o sinal do modo de programação;

2º Passo : Disque 1 + 5678 + 005 + , e aguardar os 3 beeps;

3º Passo : Disque + 000 (para sair do modo de programação) e aguardar os 3 beeps.

*

*
*

*

CUIDADO:

Exemplo:

APAGANDO SENHAESPECÍFICA

APAGANDO TODASAS SENHAS

ALTERANDO O TEMPO DEABERTURA

ALTERANDOASENHAMESTRE

Com este comando é possível apagar uma senha cadastrada numa determinada posição de memória.
Para excluir uma senha entre no modo de programação e disque o comando abaixo:

2 + Posição (001 a 120) + , e aguardar os 3 beeps.

Com este comando todas as senhas cadastradas serão apagadas.
Para apagar todas as senhas entre no modo de programação e disque o comando abaixo:

3 + 0000 + e aguardar os 3 beeps.

Este comando é muito importante, principalmente quando se utiliza fechaduras eletroímãs, com ela é possível
configurar o tempo de abertura entre 01 e 60s.
Para alterar o tempo de abertura entre no modo de programação em seguida disque o comando abaixo:

4 + Tempo (01 a 60s) + , e aguardar os 3 beeps.

Este comando é muito importante, alterando a senha mestra você estará inibindo o acesso indevido de pessoas
que possuam conhecimento do produto.
Para alterar a senha mestra, entre no modo de programação e disque o comando abaixo:

5 + Nova Senha (4 dígitos) + Nova Senha (4 dígitos), e aguardar os 3 beeps.

*

*

*


