Manual do Usuário

Tirasenha
Atendimento Organizado

1. Senha Alternada
Digite o número desejado no teclado. Conforme o modelo do painel, será considerado apenas os 3
úl mos dígitos do visor caso for um painel de 3 dígitos. Após digitar o número, pressione a tecla
para enviar ao painel. O teclado exibirá “---- ” e se apagará. Caso digite o número errado,
pressione
para apagar o úl mo dígito no visor do teclado ou mantenha
pressionado para
apagar tudo.

2. Sequencial
Para chamar uma senha sequencial, pressione a tecla
e o teclado exibirá a próxima senha.
Pressione a tecla
para enviar ao painel. O teclado exibirá “---- ” e se apagará.

3. Repe r
Para chamar novamente a úl ma senha, pressione a tecla
para que o visor do teclado exiba o
úl mo número. Pressione a tecla
para enviá-la ao painel.

4. Alcance de Sinal
O alcance de sinal do Teclado Key Pro é de até 60 metros ao ar livre e de até 25 metros em locais
fechados (livres de barreiras). Paredes, objetos e qualquer outro po de barreira contribuem para a
diminuição do sinal.

5. Conﬁgurar Painel (Painéis versão Vox)
O Teclado Key Pro possibilita alterar as conﬁgurações do painel remotamente . Para isso, pressione
as teclas
+
simultaneamente e, assim, o teclado exibirá as opções em seu visor. U lize as
mesmas teclas para navegar entre as opções e alterar os valores.
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Para conﬁrmar, u lize a tecla
. Nesse menu é possível conﬁgurar boa parte dos parâmetros do
painel (veja mais informações no manual do painel).

6. Troca da Bateria
O Teclado Key Pro possui uma bateria interna de 9V, dispensando o uso de fontes externas,
facilitando seu transporte e uso durante sua aplicação. Uma bateria comum dura em média 20.000
envios, entretanto, a duração dependerá de seu uso. Para efetuar a troca da bateria, retire o
parafuso localizado em sua traseira. Em seguida, puxe a tampa para fora u lizando os vãos laterais.
Após a tampa aberta, efetue a troca da bateria. Feito isso, volte a tampa em seu lugar e parafuse-a.

7. Função Relatório (Apenas para versão Vox)
Os painéis da versão Vox possuem a função Relatório de Chamadas. Para acessar ou resetar o
relatório, insira os comandos a seguir:
CóDIGO
DIGITE: 3599 + F1
DIGITE: 3598 + F1

FUNÇÃO
Inicia a reprodução do relatório
Reseta os dados do relatório

Informações Importantes
• O Teclado Key Pro sempre ﬁcará em modo Stand By sem consumo de energia. Para exibir a
úl ma senha, basta apertar a tecla
.
• O Teclado Key Pro possui em sua traseira duas aberturas para encaixe de parafusos,
possibilitando ser ﬁxado na parede.
• No manual do painel encontram-se informações sobre como fazê-lo reconhecer o Teclado Key
Pro. Será necessário conﬁgurá-lo caso tenha adquirido o teclado separadamente.

