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Documento 630-803PT (revisto 12/15/2009) 
 

 
Adenda às Instruções das Características Especiais do Teclado Modelo 6160-210 IP Series 

 
AVISO IMPORTANTE: 

O Teclado Modelo 6160-210 IP Series incorpora características especiais diferentes daquelas do Teclado padrão IP Series. O presente 
documento apresenta essas diferenças em detalhe, devendo ser lido antes da leitura das instruções padrão do produto. Sempre que existam 
diferenças entre os dois documentos, a informação contida nesta página substitui a encontrada nas instruções padrão do Teclado IP Series. 
 
A fim de verificar se um Teclado IP Series é o modelo 6160-210, prima  e posteriormente insira o Código Mestre de segredo, seguido de # (o 
Código Mestre de fábrica por defeito é 00 123456). Irá surgir o menu principal. Prima # para descer até ao item 5 (Info). Prima 5 e verifique se o 
número da versão é 3.XX, em que “XX” representa quaisquer dois dígitos. Se o número da versão for mostrado como qualquer outro para além 
de um 3.XX-series, o teclado não é um Modelo 6160-210, sendo que a presente folha de instruções não se aplica. Nesta situação, consulte 
simplesmente os documentos padrão de funcionamento embalados com o seu teclado. 
 
As características numeradas listadas em seguida são específicas para o Modelo 6160-210. No entanto, o Modelo 6160-210 funcionará como um 
Teclado normal IP Series, a menos que seja activado um conjunto de características especiais, conforme se descreve em seguida. 
 
Prima  e posteriormente insira o Código Mestre de segredo, seguido de # (o Código Mestre de fábrica por defeito é 00 123456). Irá surgir o 
menu principal. Prima # para descer até ao item 6, e posteriormente seleccione o item “SF”. 
 

1. Quando criar um novo utilizador a partir do interface da página Web ou do Programa de Gestão de Segredos, 
os códigos recentemente criados devem ser alterados pelo utilizador designado, antes que o novo código seja 
activado e utilizável. Os códigos podem ser alterados no teclado ou através do interface web (HTML). 
 
Consultar a secção 1 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim de 
obter informações sobre a alteração de um código através do teclado. 
Consultar as secções I, III, e IV das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações 
sobre a alteração de códigos através do interface web (HTML). 

 
2. Se um Código de Utilizador ou um Código de Supervisor não tiver sido alterado nos últimos seis meses, a 

posição do utilizador será automaticamente desactivada. O Código Mestre ou o Código de Supervisor serão 
exigidos para activar o código, tendo este que ser alterado pelo utilizador antes da sua utilização. 
 
Consultar a secção 1 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim de 
obter informações sobre a alteração de um código através do teclado. 
Consultar as secções I, III, e IV das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações 
sobre a alteração de códigos através do interface web (HTML). 
Consultar a secção III das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações sobre a 
activação de códigos. 

 
3. Pode ser inserido um Código de Coação a partir do interface de segredo web (HTML), quando se acede à 

página web ou se inicia uma temporização. Um código de coação pode ser igualmente inserido através do 
teclado. Nos dois casos, este objectivo é realizado, adicionando um ao último dígito do código. Se o período 
de temporização for iniciado por um código de coação, o período de temporização apenas para essa abertura 
será três vezes superior à quantidade do período de temporização programado no segredo. 
 
Consultar a secção 4.3.6 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim 
de obter informações sobre a activação do código de segurança através do teclado. 

 
4. O código que for utilizado para iniciar o temporizador não pode ser utilizado para abrir o segredo, enquanto a 

janela do período de abertura estiver activada. Deve ser inserido outro código activo (Mestre, Supervisor, ou 
Utilizador) durante a janela de abertura, permitindo a abertura do segredo. Caso um utilizador tente utilizar o 
mesmo código para iniciar o temporizador e abrir o segredo durante o período de abertura da janela, o 
segredo irá ignorar essa informação sem qualquer indicação de erro, revertendo para a contagem regressiva 
da janela de abertura. 
 
Consultar a secção 4.5.2 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim 
de obter informações sobre a activação do temporizador através do teclado. 
Consultar a secção IV das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações sobre a 
activação do temporizador através do interface web (HTML). 


