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MANUAL DE INSTRUÇÕES GS 02 
 

• INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  
    O código pessoal deste cofre é programado na fábrica, na sequência de 06 números:  

(START) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 5, 9, 1, 5, 9. Podendo ser alterada pelo usuário por qualquer outro 

número.  

  
• Como abrir o seu cofre  

    1° Passo: Pressione o botão “START” no painel de controle e pressione 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ou 1, 5, 9, 1, 5, 9. Aparecerá “OPEN” e soará um sinal, em seguida gire o volante para 
abrir o cofre.  
Obs.: Quando tiver fechadura mecânica (chaves), deixar a mesma liberada para que o 
cofre seja aberto.    
 

• Como mudar os códigos de acesso  
    Este cofre tem 06 dígitos e 02 senhas, que podem ser alteradas de diferentes formas. 

Atenção: Não fechar o cofre até o novo código for inserido.  

Só você deve saber o novo código.  

Faça o teste com a senha nova, com o cofre aberto, por varias vezes. (Teste).  

Após abrir a porta do cofre, localize o botão vermelho na tampa traseira da porta.   

 
• Como alterar a primeira senha.  

    PASSO 1: Pressione "START", aparecerá "------------", digite sua senha de 6 números e 

pressione o botão vermelho atrás da porta.  

Obs.: Verifique se consegue utilizar a fechadura eletrônica com a nova senha.  

Se não for programado, repita o passo 1.  

 

• Como alterar a segunda senha 
    PASSO 1: Pressione o botão vermelho atrás da porta, aparecerá "------------",pressione "START" 

em seguida seu segundo código de 06 dígitos  

Obs.: Verifique se consegue utilizar a fechadura eletrônica com o novo código.  

Se não for programado, repita o passo 1)  

Quando a bateria estiver fraca, aparecerá "LOW BAT". Você deverá substituir as pilhas por 04 

pilhas novas, tamanho (AA) urgente.  

As pilhas estão localizadas na parte de trás da fechadura. Basta girar a fechadura digital no sentido 

anti-horário, (para a esquerda) e deslocar o painel. 

Colocar as pilhas na posição correta.  

  
    SISTEMA DE FUNÇÃO DE BLOQUEIO  
Se a senha for digitada mais de 05 vezes errada, o cofre 

ficará bloqueado por 3 minutos.  

Após 3 minutos, o sistema irá voltar às condições 

normais.  

• Se você não quiser que apareça a sua senha no 
visor, pressione o botão “START”, em seguida, o 
código será mostrado como "* * * * * *" sobre ele.  
 


