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MODELO DIGITAL 4 DÍGITOS  
 
Alimentação (Pilhas Internas e Externas) 
 
1- Remova a tampa do compartimento de pilhas, desatarraxando os 2 parafusos laterais 
com uma chave Philips. Desloque a tampa para sua direita e puxe para fora 
2- Coloque 4 pilhas Alcalinas Duracell tamanho AA. Cuidado para não inverter as 
polaridades (+ e -)  
3- Recoloque a tampa 
OBS: Se você optar por utilizar as pilhas pelo lado interno do cofre, o porta-pilha externo 
será usado somente em caso de emergência. Quando as pilhas se descarregarem, 
coloque as 4 pilhas pequenas de tamanho AA no porta-pilha externo e abra o cofre. 
Logo após, substitua as pilhas internas e remova as externas. Você também poderá optar 
por utilizar as pilhas somente pelo lado externo. 
 
Programação 
 
1- Encoste a porta e digite * para ligar o cofre. O display mostrará a palavra ON 
2- Digite a tecla CLEAR e depois o nº 9. O display mostrará PROG 
3- Digite sua senha secreta de 4 dígitos. O display mostrará os números que estão sendo 
digitados  
4- Ao se apagar o display, repita a senha, digite * e o cofre fechará automaticamente. 
Após ser fechado, o display mostrará a palavra CLOSE. Alguns segundos depois o cofre 
será  desligado, sendo mostrando no display a palavra OFF 
 
Operação Normal 
 
     1- Digite * para ligar o cofre. O display mostrará a palavra ON 
     2- Para abrir o cofre basta digitar a senha pré-programada. Após aberto, o display 
mostrará a palavra OPEN. 

3- Para fechar, encoste a porta, digite a senha e a tecla * . Aguarde aparecer no 
display a palavra CLOSE para confirma o fechamento. Alguns segundos depois o 
cofre será desligado, sendo mostrando no display a palavra OFF 
 
ATENÇÃO: O cofre será bloqueado por 30 minutos após 3 tentativas com senha 
incorreta. Após este tempo voltará a operar 
normalmente. 
 
Obs: Use a tecla CLEAR ou # para limpar o 
display, caso se engane ao digitar a senha. 

Está operação só funciona quando digitado 

apenas até o 3º dígito. Após o 4º dígito, aguarde 

alguns segundos e o display se apagará.  

 


