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Manual do Utilizador para IN.28.106

Modo free user 
Aceita qualquer cartão de utilizador, desde de que a fechadura se encontre
 disponível.
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Programação do cartão de autorização.

1- Posicionar os Switch nas posições D e A (fecho automático) ou M (fecho manual)  
2- Após colocação da bateria ( 4x Pilhas AA 1,5V), passar o cartão Mifare, cor de laranja, a fechadura vai emitir dois 
sinais sonoros, validando o cartão. 
Nota: Este cartão fica designado como cartão de autorização, que permite criar cartões de emergência. 

Programação do cartão de emergência.

3- Passar o cartão de autorização (laranja), o LED pisca em azul, aproximar um dos cartões cinzentos, são emitidos 
dois sinais sonoros pelo leitor.
Nota: Este cartão (cinzento), é o cartão de emergência. Aconselha-se a sua identificação. O cartão tem como objectivo, 
a abertura da fechadura  em caso de perca / roubo do cartão por parte do utilizador. Para desbloqueio da fechadura 
com o cartão de emergência, passar o cartão duas vezes pelo leitor. O cartão anteriormente associado a fechadura 
fica inutilizável. A fechadura encontra-se configurada para uma utilização Free -Use, que permite codificar a fechadura 
utilizando qualquer cartão de utilização (cinzento).

Utilização do cartão de utilizador.

4- Passar o cartão de utilizador junto ao leitor, é emitido um sinal sonoro e a fechadura é acionada.  Automaticamente 
a fechadura fica unicamente associada a este cartão de utilizador. O cartão não permite codificar outras fechaduras. 
Nota: Após abertura da fechadura com o respectivo cartão de utilização, esta fica novamente disponível para nova 
utilização.

Nota Geral:
Se o utilizador bloquear a fechadura quando a porta está aberta, ao fechar  esta  entra em modo de segurança. E é 
emitido um sinal sonoro de alarme durante 60 segundos, ou até o cartão ser novamente passado. 

Configurações avançadas:
No interior da fechadura, encontra-se o botão de RESET (SET), este permite anular todas as configurações 
da fechadura. Após o reset efetuado, é necessário efetuar os passos 1 e 2.

S D M A

Switch

Modo assign user 
A fechadura só funciona com o cartão de utilizador devidamente autorizado.

S D M A

Switch

Programação do cartão de autorização.

1- Posicionar os Switch nas posições S e A (fecho automático) ou M (fecho manual)  
2- Após colocação da bateria ( 4x Pilhas AA 1,5V), passar o cartão Mifare, cor de laranja, a fechadura vai emitir dois 
sinais sonoros, validando o cartão. 
Nota: Este cartão fica designado como cartão de autorização, que permite criar cartões de emergência. 

Programação do cartão MASTER.

3- Passar o cartão de autorização (laranja), o LED pisca em azul, aproximar um dos cartões cinzentos, são emitidos 
dois sinais sonoros pelo leitor.

Criação de cartões de utilizador.

4- Passar o cartão MASTER junto ao leitor, é emitido um sinal sonoro e a fechadura é acionada. Passar novamente o 
cartão MASTER, o LED pisca em azul, passar novamente cartão MASTER, a fechadura abre e fica a piscar em azul. 
Aproximar o cartão de utilizador que se pretende codificar. 
Nota: Para eliminar o cartão, repetir Ponto 4.

(3x MASTER) com a fechadura aberta.



User Guide for IN.28.106

Free user Mode 

Accepts any user card, if the lock is available.
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Programming card authorization.

2 - After placing the battery (4x AA batteries 1.5 V), pass the Mifare card, orange, the lock will beep twice, validating 
the card.
Note: This card is referred as authorization card, which allows you to create emergency cards.

Programming the emergency card.

Pass the authorization card (orange), the LED flashes blue, approach a gray card, two beeps are emitted by the 
reader.
Note: This card (gray), is the emergency card. It is advisable to be identified.The card is aimed at opening the lock in 
case of lost / stolen card by the user. To unlock the lock with the emergency card, swipe the card twice for the reader. 
The card lock is associated with the previously unusable. The lock is configured to use a free-use, which allows the lock 
code using any card use (gray).

Utilization of the user card.

Pass the user card on the reader, a beep sound and the lock is activated. Automatically lock is uniquely associated 
with this card user. The card does not allow the activation of other locks.
Note: After opening the lock with the respective card for use, it is again available for further use.

General note:
If you block the lock when the door it´s open, the lock enters in safe mode, when the door closes . And you hear a beep 
alarm for 60 seconds, or until the card is passed again.

1- Select the Switch in the positions D e A (automatic lock) or M (manual lock)  

3- 

4- 

Advanced Settings:

Inside the lock have the RESET button (SET), this enables you to override all settings of the lock. After the reset done, you 

must perform steps 1 and 2.
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Assign user Mode
The lock will only work with an authorized user card.

S D M A

Switch

Programming card authorization.

2 - After placing the battery (4x AA batteries 1.5 V), pass the Mifare card, orange, the lock will beep twice, validating 
the card.
Note: This card is referred as authorization card, which allows you to create emergency cards.

Pass the  card wo beeps are 
emitted by the reader

1- Select the Switch in the positions S e A (automatic lock) or M (manual lock)  

MASTER card programming.

3- autorization  (orange), the LED will blink in blue, then pass one of the gray cards, t
.

User cards creation.

4- Pass the MASTER card , a beep is emitted and the lock is activated. Pass the MASTER card again, the LED will blink in 
blue, pass the MASTER card again, the lock opens and it will blink in blue. Then pass the user card you want to activate. 
Note: To delete the card, repeat Point 4.

(3x MASTER) with the lock open.



Guía del usuario para IN.28.106

Modo free user 
Acepta cualquier tarjeta, siempre que la cerradura se encuentre disponible.
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Programación de tarjeta de autorización.

Después de colocar la batería (4 pilas AA 1,5 V), pasar la tarjeta Mifare, naranja, la cerradura sonará dos veces, 
indicando la validación de la tarjeta.
Nota: Esta tarjeta se conoce como la tarjeta de autorización, que le permite crear tarjetas para casos de emergencia.

Programación de la tarjeta de emergencia.

Pasar la tarjeta de autorización (naranja), el LED azul se aciende y acercarse una tarjeta gris, dos sonidos son 
emitidos por el lector validando esta.
Nota: Esta tarjeta (gris), es la tarjeta de emergencia. Es aconsejable ser identificado. La tarjeta está destinada a abrir la 
cerradura en caso de tarjeta perdida / robada. Para desbloquear la cerradura con la tarjeta de emergencia, pasar la 
tarjeta dos veces por el lector. la tarjeta que hay sido asociada anteriormente es inutilizable. La cerradura se 
encuentra configurada para utilizar en libre uso, permite lo bloqueo con cualquier uso de tarjeta (gris).

Use la tarjeta de usuario.

Pasar la tarjeta de usuario en lector, un sonido y el bloqueo está activado. Automáticamente es el única tarjeta 
asociada a cerradura. La tarjeta no permite la activación de otras cerraduras
Nota: Después de abrir la cerradura con la tarjeta respectiva, la cerradura es de nuevo disponible para cualquier 
usuario.

Nota general:
Si bloquea la cerradura cuando la puerta está abierta, después de cerrar este entra en modo seguro. Una alarma 
sonará durante 60 segundos, o hasta que la  tarjeta se pasa de nuevo.

1- Posicionar los Switch en las posiciones D e A (cierre automático) ou M (cierre manual)  
2- 

3- 

4- 

Configuración avanzada:

Dentro de la cerradura, es el botón RESET (SET), esto le permite anular todos los ajustes de la cerradura. Después de la 

restauración realizado, debe realizar los pasos 1 y 2.

S D M A

Switch

Modo assign user 
La cerradura solo funciona con tarjeta autorizada.
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Switch

Programación de tarjeta de autorización.

Después de colocar la batería (4 pilas AA 1,5 V), pasar la tarjeta Mifare, naranja, la cerradura sonará dos veces, 
indicando la validación de la tarjeta.
Nota: Esta tarjeta se conoce como la tarjeta de autorización, que le permite crear tarjetas para casos de emergencia.

Programación de tarjeta

Pasar la tarjeta de autorización (naranja), el LED azul se aciende y acercarse una tarjeta gris, dos sonidos son 
emitidos por el lector validando esta.

la tarjet
y se aciende en azul. 

Acercarse una tarjeta 

1- Posicionar los Switch en las posiciones S e A (cierre automático) ou M (cierre manual)  
2- 

 MASTER.

3- 

Creación de tarjetas de usuario.

4- Passar  MASTER, es emitido um sinal sonoro y la cerradura es accionada. Pasar novamente la tarjeta 
MASTER, el LED se aciende en azul, pasar novamente la tarjeta MASTER, la cerradura se abre 

que se pretende codificar. 
Nota: Para eliminar la tarjeta, repetir Punto 4.

(3x MASTER) con la cerradura abierta.


