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Fechadura Titan™ Instalação Opcional da Caixa da Bateria
As fechaduras de cofres Sargent & Greenleaf Titan™ oferecem uma única bateria de 9-volts localizada dentro do teclado. Se você preferir colocar a bateria dentro do
cofre, versões especiais do Modelo 2006 e 2007 com fios de bateria anexados ao corpo da fechadura podem ser utilizadas em conjunto com uma caixa de bateria
opcional. Estas instruções mostram como a caixa de bateria opcional é instalada com estas versões especiais do Titan™ PivotBolt™ (Modelo 2006) e Titan™ D-Drive™
(Modelo 2007). Consulte as instruções de montagem que acompanham sua fechadura e teclado para instalação dos componentes standard e utilize estas instruções para
as informações adicionais que você irá precisar.
1. Remova o parafuso no centro da tampa
da caixa da bateria e retire a tampa da
caixa. Coloque a tampa e o parafuso de
lado, por enquanto.

2. Selecione um bom lugar para a caixa
da bateria, na parte de trás da porta do
cofre, na parte interna do cofre. Certifiquese de que os fios de energia do corpo da
fechadura alcancem a caixa e que os fios
não entrem em contato com partes
móveis. Use a almofada com álcool
incluída para limpar a superfície do cofre
onde a caixa vai ser montada, depois
retire a fita protetora das almofadas com
fita dupla face na parte de trás da caixa da
bateria e monte-a no cofre. Pressione
firmemente no lugar.
3. Passe o cabo de energia do corpo da
fechadura até a caixa da bateria. Enrole e
prenda todo o excesso de cabo utilizando
presilhas e blocos terminais. Conecte uma
bateria de 9-volts ao conector da bateria
no final do cabo.

5. Coloque a tampa sobre a caixa e prenda com o
parafuso que você retirou anteriormente.
Certifique-se de prender o cabo de energia
próximo da caixa da bateria usando uma presilha
e um bloco terminal. Puxe bem a presilha para
que ela atue como um alívio de tensão do fio.

Se a Bateria Interna Ficar Sem
Energia
Use Este Procedimento para Abrir A
Fechadura
1. Puxe o botão com mola na parte superior
do teclado numérico para frente, apenas o
suficiente para permitir girar o anel do
teclado poucos graus no sentido antihorário, até que você possa puxar o anel
levemente para fora da base.
2. Localize o cabo da bateria do teclado no
compartimento logo atrás do anel, um
pouco à direita do centro. Há um conector
de bateria de 9-volts no final do cabo.

3. Encaixe uma nova bateria de 9-volts no
conector do cabo.

4. Coloque a bateria dentro da caixa.
Certifique-se de que o cabo da energia
está no encaixe ao final da caixa da
bateria antes de colocar a tampa sobre a
caixa.
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4. Coloque a bateria e o cabo no
compartimento onde você achou o cabo.
Empurre o anel do teclado de volta contra a
base do teclado e gire-o no sentido horáiro
até o botão encaixar de volta no lugar.
Agora, você pode digitar sua senha da
fechadura e abrir o cofre.
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