
Instruções de manuseamento 
e segurança.
Portas de entrada.





Estimado cliente,

Escolheu um produto Finstral. Queremos agradecer-lhe a 

confiança depositada na qualidade dos nossos produtos.

Antes da sua porta de entrada ser completamente instalada, 

ela passa por diversas fases: desde a fase de desenvolvi-

mento até à montagem das ferragens e dos puxadores,  

passando pela extrusão dos perfis e o fabrico das folhas. 

Na Finstral, encarregamo-nos nós mesmos de tudo. Faze-

mos tudo internamente e realizamos a maioria dos materiais 

nas nossas próprias fábricas. Só assim podemos garantir 

que cada detalhe fica perfeito e que pode usufruir da sua 

porta de entrada durante muitos anos.

Caso tenha alguma dúvida ou problema, não hesite em nos 

contatar, estamos sempre ao seu dispor.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Joachim, Luis e Florian Oberrauch

Presidente e vice-presidente do Conselho  

de Administração da Finstral

↓ Luis, Joachim e Florian Oberrauch
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Como estão construídas as portas da Finstral?

Vista exterior 

Aro

Painel de vidro

Painel de PVC

Folha Travessa de folha

Pingadeira

Soleira

Pega exterior

Puxador tipo barra

Puxador

→ Composição

Cilindro e fechadura

Componentes gerais
Uma porta perfeita não é nada mais do que a soma dos seus componentes individuais. Por isso, é bom saber 
quais os elementos que compõem uma porta de entrada da Finstral.
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Vista interior

Painel de vidro

Painel de PVC

Bite

Cilindro e fechadura

Mola da porta

Puxador

Dobradiças

Travessa de folha

Aro

Folha
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• Leia cuidadosamente as instruções e mantenha-as  

sempre à mão.

• Utilize a porta de entrada apenas de acordo com a fun-

ção para a qual foi concebida.

• Tenha sempre cuidado quando se encontra próximo de 

uma porta de entrada aberta.

• As crianças ou adultos com dificuldade em avaliar even-

tuais riscos devem ser mantidas afastadas da porta.

• Devido à sua construção robusta, a porta de entrada 

é um elemento pesado. Uma utilização imprudente ou 

brusca pode causar ferimentos.

• Certifique-se de que não existem pessoas ou animais 

na área de abertura da porta. Verifique também que não 

existem móveis, cortinas e outros objetos nessa área.

• Ao fechar a porta de entrada, não deixe a mão ou outra 

parte do corpo entre o aro e a folha de forma a evitar 

acidentes ou lesões.

• Em caso de vento forte, abra e feche a porta de entrada 

com muito cuidado. 

• Numa porta de entrada com abertura para o exterior, po-

dem ser convenientes ou necessários bloqueadores de 

porta, em função da montagem. Eles evitam que o vento 

abra a porta de entrada e, desta forma, a folha se solte 

das dobradiças.

• Assegure-se de que não se formam correntes de ar en-

quanto está ausente. Em caso de corrente de ar ou vento 

forte, uma porta de entrada aberta ou não trancada pode 

abrir ou fechar-se bruscamente sozinha. Por conseguinte, 

a porta de entrada pode ficar danificada. Também as 

pessoas, os animais ou os objetos que se encontram na 

área de abertura podem sofrer ferimentos ou danos.

• Evite uma abertura descontrolada da folha da porta 

contra o aro, a parede ou objetos nas proximidades. Em 

caso de vento ou correntes de ar, feche a porta de entra-

da para evitar danos na porta ou ferimentos nas pessoas.

• Em caso de gelo, a porta de entrada pode gelar pelo 

lado exterior.  

Não movimente a porta de entrada de forma brusca. Não 

abra a porta de entrada quando ela está “gelada” e apa-

rentemente colada. Depois do gelo descongelar, pode 

voltar a ser manuseada normalmente.

• Não pressione a folha da porta mais além do seu limite 

de abertura.

→ Instruções de segurança

• Evite trancar a fechadura quando a folha da porta está 

aberta: ao fechar, o aro, a folha ou a ferragem podem 

ficar danificados.

• Não sobrecarregue a porta de entrada com pesos adicio-

nais.

• Não introduza obstáculos (calços ou objetos similares) 

no espaço de abertura entre a folha e o aro.

• Não deve acender fogos nas proximidades da porta de 

entrada.

• As fontes de calor indiretas devem permanecer afasta-

das, pelo menos, a 50 cm da porta de entrada.

• O vidro float parte facilmente. Os fragmentos de vidro 

afiados que se formam ao partir o vidro podem provocar 

lesões.

• Não acione simultaneamente o puxador e a chave.

• O puxador não pode ser sujeito a mais de 15 kg.

• Não feche a folha quando estiver trancada.

• Numa porta de entrada com ligação elétrica:

 ◦ A montagem só pode ser realizada por pessoal qualifi-

cado.

 ◦ A ligação só pode ser realizada por pessoas formadas 

em engenharia ou eletricistas qualificados.

 ◦ Antes de qualquer trabalho de montagem, reparação, 

manutenção ou ajuste, todos os circuitos elétricos 

devem ser desligados da fonte de alimentação e prote-

gidos contra uma eventual ligação involuntária.

 ◦ Ao passar os cabos, devem ser evitados cantos afia-

dos, o entalamento ou esmagamento de cabos, bem 

como tensão nos cabos.

 ◦ Não assumimos qualquer responsabilidade no caso 

de uso indevido ou de utilização de acessórios não 

originais.

 ◦ Por razões de segurança e homologação, não é per-

mitida qualquer manipulação e/ou modificação não 

autorizada do produto.

 ◦ Para garantir o acesso mesmo em caso de emergência 

(p. ex., falha de energia), deve levar sempre consigo 

uma chave.

• Uma porta de entrada não trancada à chave não cumpre 

os requisitos em termos de hermeticidade, estanquidade 

à chuva, isolamento acústico, proteção térmica e segu-

rança anti-intrusão.
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→ Abertura e fecho

Encomenda posterior de cilindros de segurança

A porta de entrada é entregue com um cilindro standard. Por razões de confi-

dencialidade, os cilindros de segurança são fornecidos, em separado, na emba-

lagem original selada. A embalagem contém sempre um cartão de segurança. 

Guarde-o num local seguro, uma vez que serve para fazer cópias da chave.

Sem o cartão de segurança, não poderá duplicar a sua chave. Se necessitar de 

duplicar uma chave e já não encontrar o cartão de segurança, terá de substituir 

o cilindro.

Cilindro e fechadura

Cilindro standard

Um cilindro standard clássico pode ser trancado por ambos os lados. Deste 

modo, a porta pode ser trancada e destrancada tanto pelo exterior como pelo 

interior, mesmo que a chave esteja inserida do outro lado da porta (função de 

emergência e de perigo).

Cilindro nível de segurança 1

Um cilindro de segurança do nível 1 é acionado com uma chave reversível.  

Permite um manuseamento intuitivo, oferece uma ótima proteção antirroubo e 

pode ser trancado por ambos os lados. Deste modo, a porta pode ser trancada 

e destrancada tanto pelo exterior como pelo interior, mesmo que a chave esteja 

inserida do outro lado da porta (função de emergência e de perigo). Este cilin-

dro de segurança é acompanhado de um cartão de segurança que serve para 

mandar fazer cópias da chave.

Cilindro nível de segurança 2

Um cilindro de segurança do nível 2 é acionado com uma chave reversível.  

Permite um manuseamento intuitivo, oferece uma proteção especialmente eficaz 

contra a manipulação graças à elevada resistência e proteção antirroubo e pode 

ser trancado por ambos os lados. Deste modo, a porta pode ser trancada e 

destrancada tanto pelo exterior como pelo interior, mesmo que a chave esteja 

inserida do outro lado da porta (função de emergência e de perigo). Este cilin-

dro de segurança é acompanhado de um cartão de segurança que serve para 

mandar fazer cópias da chave.
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Substituição do cilindro

1. Ao substituir o cilindro, assegure-se de que o encaixe fica de forma reta e per-

pendicular à folha. Para remover o cilindro, desenrosque o parafuso do cilindro 

com uma chave de fendas. 

2. De seguida, introduza a chave no cilindro e rode-a 15° a 20°. Agora, é possí-

vel retirar o cilindro com cuidado. 

3. Insira o novo cilindro. Para o efeito, este terá de assentar facilmente e, de 

preferência, sem tensão na ferragem.  

No caso de um cilindro de nível de segurança 2: certifique-se de que as peças 

do cilindro se encontram no lado previsto (lado exterior ou interior). O lado 

exterior está marcado.

No caso de pega exterior com roseta redonda pequena: preste atenção ao ali-

nhamento da peça rotativa preta na roseta. O cilindro tem de passar suavemente 

para a posição correta. Nunca coloque o cilindro à força na posição correta. 

Caso contrário, existe o risco de a roseta colada do lado exterior se desprender. 

4. Aperte o parafuso do cilindro com uma chave de fendas, exercendo força mé-

dia. Ao introduzir o cilindro, assegure-se de que não é exercida pressão sobre a 

roseta exterior.

Qual é o seu mecanismo de fecho?
A sua porta de entrada deve ser fácil e cómoda de abrir e fechar. Para isso, existem vários mecanismos de 
fecho e abertura, sem e com motor. Aqui, encontrará uma visão geral de todas as opções.

Variantes sem corrente elétrica

Fechadura manual Fechadura

automática

fechar e 

abrir manualmente

ver página 10

fechar automaticamente,

abrir manualmente

ver página 12

Variantes com corrente elétrica 

Fechadura automática  

com abertura motorizada

Fechadura motorizada

fechar automaticamente,

abrir com motor

ver página 14

fechar com motor,

abrir com motor

ver página 16
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Fechadura manual: fechar e abrir manualmente
Com uma fechadura manual, a porta de entrada é trancada e destrancada manualmente com a chave,  
sem corrente elétrica.

Abertura e fecho sem corrente elétrica

Pontos de fecho

• até uma altura da folha de 1999 mm: 3 pontos de fecho (2 fechos tipo  

gancho, 1 trinco)

• a partir de uma altura da folha de 2000 mm: 5 pontos de fecho (2 fechos tipo 

gancho, 1 trinco, 2 pernos rotativos)

Fechos tipo gancho de aço

Impedem eficazmente a alavancagem 

da porta em qualquer direção. Os 

fechos tipo gancho de liga de aço de 

alta qualidade entram profundamente 

e engatam nos pontos de fecho gra-

ças à sua forma biselada, garantindo 

um aperto ótimo. Esta ferragem está 

equipada com um dispositivo que 

evita a contrapressão.

Fechadura principal com trinco e ferrolho

O ferrolho mantém a porta fechada.  

O trinco é um ponto de fecho adicional.

Pernos rotativos

A partir de uma altura da folha de 

2000 m, os pernos rotativos regu-

láveis garantem um funcionamento 

suave e uma boa estanquidade graças 

à pressão adicional da folha. A função 

rotativa do perno evita fricções e pre-

vine o desgaste. A pressão da folha 

pode ser ajustada através de uma 

chave sextavada interior.

Ferrolho

Trinco
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Abrir a porta 

Ao rodar a chave para a posição de abertura, os fechos tipo gancho, os pernos 

rotativos e o trinco principal recolhem. A porta abre-se assim. 

Se a porta não estiver trancada, pode ser aberta acionando o puxador.

Trancar a porta

Ao rodar a chave duas voltas e meia para a posição de fecho, o trinco, os per-

nos rotativos e os fechos tipo gancho deslocam-se para fora. Nesta posição, a 

porta está trancada, deixando de ser acessível desde o exterior.

Acionamento da folha passiva

Alavanca

Numa porta de duas folhas, pode abrir e fechar a folha passiva com a alavanca.

Destrancar a folha passiva

Pode abrir-se a folha passiva virando a alavanca 180° para cima.

Trancar a folha passiva

A folha passiva é trancada virando a alavanca 180° para baixo.

Alavanca
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Abertura e fecho sem corrente elétrica

Pontos de fecho

5 pontos de fecho: 2 fechos tipo gancho, 2 pernos automáticos, 1 trinco com ferrolho

Fechadura automática: fechar automaticamente e abrir manualmente
Com uma fechadura automática, a porta é trancada automaticamente e destrancada manualmente.  
Isto aplica-se tanto para a fechadura standard como para a versão antipânico.  
Para mais informações acerca da função antipânico, veja a página 64 e seguintes.

Fechadura principal com trinco e ferrolho

O ferrolho mantém a porta fechada.  

O trinco é um ponto de fecho adicional.

Perno automático e fecho tipo gancho

A ferragem automática com fechos tipo 

gancho garante uma boa estanquidade  

e mantém a porta fechada. Facilita a 

abertura da porta e ainda ativa o fecho 

automático: o perno automático e os 

fechos tipo gancho deslocam-se auto- 

maticamente 20 mm para fora e ficam 

protegidos contra o retorno. 

Ferrolho

Trinco

Perno automático

Fecho tipo gancho
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Porta de entrada com puxador exterior

Abrir a porta

A porta da entrada pode ser destrancada e aberta com a chave, acionando o 

cilindro. Se a porta não estiver bloqueada através do cilindro, também pode ser 

aberta com o puxador.

Trancar a porta 

Ao fechar a folha, a fechadura automática ativa automaticamente os fechos de 

segurança superiores e inferiores: a porta fica trancada pelo exterior, mas ainda 

pode ser aberta pelo lado interior com o puxador. Para bloquear a porta pelo 

interior, esta tem de ser trancada com a chave. Desta forma, não é possível abrir 

a porta desde o interior com o puxador.

Atenção: Acionando o puxador pelo lado interior, as crianças conseguem abrir  

a porta se esta não estiver trancada com a chave.

Porta de entrada com pega exterior 

Abrir a porta 

A porta pode ser destrancada com a chave e aberta com a pega exterior.

Trancar a porta 

Ao fechar a folha, a fechadura automática ativa automaticamente os fechos de 

segurança superiores e inferiores, trancando a porta. Toda a função de fecho 

pode ser adicionalmente bloqueada com a chave, acionando o cilindro. Nesse 

caso, o puxador fica bloqueado.

Atenção: Acionando o puxador pelo lado interior, as crianças conseguem abrir  

a porta se esta não estiver trancada com a chave.
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Fechadura automática com abertura motorizada: fechar automaticamente, abrir com motor
Numa fechadura automática com abertura motorizada, o trancamento realiza-se automaticamente.  
O destrancamento pode ser manual ou motorizado. Isto aplica-se tanto à fechadura standard como à versão 
antipânico. Para mais informações acerca da função antipânico, veja a página 64 e seguintes.

Abertura e fecho com corrente elétrica

Pontos de fecho

5 pontos de fecho: 2 fechos tipo gancho, 2 pernos automáticos, 1 trinco com ferrolho

Fechadura principal com trinco e ferrolho

O ferrolho mantém a porta fechada.  

O trinco é um ponto de fecho adicional.

Ferrolho

Trinco

Perno automático

Fecho tipo gancho

Perno automático e fecho tipo gancho

A ferragem automática com fechos  

tipo gancho garante uma boa estanqui- 

dade e mantém a porta fechada.  

Facilita a abertura da porta e ainda  

ativa o fecho automático: o perno  

automático e os fechos tipo gancho  

deslocam-se automaticamente 20 mm 

para fora e ficam protegidos contra o 

retorno.
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Porta de entrada com pega exterior e puxador interior

Abrir a porta pelo exterior

É possível destrancar e abrir a porta com o comando à distância, o leitor de 

impressão digital (Fingerscan) ou acionando o cilindro com a chave. A porta 

também pode ser aberta através de um intercomunicador (5-12 V AC), bem 

como de sistemas de controlo de acesso de instalações modernas de gestão  

de edifícios quando se liga à tecnologia Smart Home. 

Trancar a porta pelo exterior 

Ao fechar a folha, a fechadura automática ativa automaticamente os fechos de 

segurança superiores e inferiores, trancando a porta. Toda a função de fecho 

pode ser adicionalmente bloqueada acionando o cilindro. Nesse caso, o puxa-

dor fica bloqueado.

Atenção: Acionando o puxador pelo lado interior, as crianças conseguem abrir  

a porta se esta não estiver trancada com a chave.

Trancar a porta pelo interior

Ao fechar a folha, a fechadura automática ativa automaticamente os fechos de 

segurança superiores e inferiores. A porta fica fechada, mas ainda pode ser 

aberta pelo lado interior com o puxador. Para bloquear a porta também pelo 

interior, esta tem de ser trancada com a chave. Desta forma, não é possível abrir 

a porta desde o interior com o puxador.

Atenção: Acionando o puxador pelo lado interior, as crianças conseguem abrir a 

porta se esta não estiver trancada com a chave.

Nota: Se a porta estiver trancada com a chave, não poderá ser aberta com o 

comando à distância ou o leitor de impressão digital Fingerscan, visto que a 

função de fecho está bloqueada. Uma abertura só é possível com a chave.

Abrir a porta pelo interior

A porta da entrada pode ser destrancada e aberta com a chave, acionando o 

cilindro. Se a porta não estiver bloqueada através do cilindro, também pode ser 

aberta com o puxador.

Não acione o puxador durante o destrancamento motorizado da porta.

15Resolução de problemasLimpeza e manutençãoAcessórios



Fechadura motorizada: fechar e abrir com motor
Com a fechadura motorizada, a porta é destrancada e trancada de forma motorizada.

Abertura e fecho com corrente elétrica

Pontos de fecho

7 pontos de fecho: 2 combinações de 1 fecho tipo gancho e  

2 pernos automáticos, 1 trinco com ferrolho

Fecho tipo gancho com  

2 pernos rotativos

Esta combinação alia as vantagens 

dos fechos tipo gancho às dos per-

nos rotativos. Graças à forma biselada 

do perno automático, a folha da porta 

é empurrada para a posição de fecho, 

minimizando a fricção dos fechos 

tipo gancho e garantindo um fecho 

fácil através da distribuição uniforme 

da força. Assim, é mais fácil fechar e 

abrir a porta.

Fechadura principal com  

trinco e ferrolho

O ferrolho mantém a porta fechada.  

O trinco é um ponto de fecho adicional.

Ferrolho

Trinco

Perno automático

Fecho tipo gancho

Perno automático
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3 s

Abrir a porta

A porta pode ser aberta com o comando à distância ou o leitor de impressão di-

gital Fingerscan. Se necessário, pode ser igualmente destrancada e aberta com 

a chave, acionando o cilindro. A porta também pode ser aberta através de um 

intercomunicador (5-12 V AC), bem como de sistemas de controlo de acesso de 

instalações modernas de gestão de edifícios quando se liga à tecnologia Smart 

Home.

Trancar a porta

O fecho de todos os pontos de trancamento ocorre de forma motorizada -  

3 segundos depois de a porta ter sido fechada. Em situações de emergência, 

por exemplo, em caso de falhas de energia, a porta também pode ser trancada 

mecanicamente rodando a chave no cilindro.

Quando se utiliza o módulo de controlo, o estado trancado é indicado por um 

LED vermelho no módulo de controlo situado no lado interior da porta. Um LED 

verde indica o estado destrancado.

Não acione o puxador da porta durante o trancamento e destrancamento moto-

rizado.

Indicação sobre a função antipânico: a fechadura motorizada vem equipada de 

série com uma função antipânico integrada. A porta pode ser sempre aberta  

com o puxador pelo lado interior (tanto quando está trancada como destrancada).  

Para mais informações, consulte a página 64 e seguintes.
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Manuseamento com Smart Home: módulo de controlo
O acionamento eletrónico com tecnologia Smart Home: garante máximo conforto. A seguir, encontrará mais 
informações sobre o módulo de controlo instalado para o efeito.

→ Acessórios
Manuseamento

O módulo de controlo

O módulo de controlo permite uma ligação com a tecnologia Smart Home. As 

portas de entrada Finstral com fechadura automática com abertura motorizada 

(página 14) ou com fechadura motorizada (página 16) são compatíveis com 

todos os sistemas de domótica mais comuns no mercado. Estes não são forne-

cidos pela Finstral.

A abertura pelo exterior pode ser feita através de um sistema de controlo de 

acesso (Fingerscan ou comando à distância). O módulo de controlo é montado 

no aro e possui um cabo externo ao qual pode ligar outros componentes para 

a abertura da porta, nomeadamente um intercomunicador, componentes Smart 

Home (interruptor de controlo, intercomunicador, sistema de alarme, sistema de 

gestão do edifício, sistema de acionamento para portas automáticas, sistema 

de controlo de acesso, temporizador, etc.). Além disso, também é possível ligar 

outros componentes, como p. ex., um sistema de controlo do fecho com chave 

ou um motor para a abertura autónoma da porta.

O módulo de controlo é colocado no interior da porta de entrada, no lado das 

dobradiças, no centro do aro. É composto por 2 LED (vermelho e verde) e uma 

tecla de programação. A tecla de programação encontra-se entre os dois LED e 

é um ponto preto pequeno que pode ser acionado com um objeto fino (palito, 

clipe).

LED vermelho

LED verde

Tecla de programação

Módulo de controlo
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Para a explicação de outros sinais e o seu significado, consulte a página 78  

e seguintes.

Exemplo de aplicação em edifícios residenciais

A abertura pelo interior realiza-se mediante um intercomunicador existente no 

local com um cabo de comando de 12 V. 

Exemplo de aplicação em edifícios residenciais/públicos 

A abertura pelo interior realiza-se mediante um intercomunicador ou um simples 

interruptor montado na parede. A abertura ocorre sem corrente elétrica, através 

de uma entrada livre de potencial (impulso: ≤1 segundo).

Exemplo de aplicação em edifícios comerciais/prédios 

Durante os horários de abertura diurna, a porta deve manter-se fechada apenas 

com o ferrolho, enquanto, à noite, o fecho deve ser sempre totalmente auto-

mático. Adicionalmente, um dispositivo de acionamento elétrico para portas 

automáticas pode abrir e fechar a folha automaticamente.

Sinais LED e o seu significado

Módulo de controlo: dados técnicos

Frequência 868,3 MHz

Antena Onboard

Alimentação elétrica 12 V DC

Intervalo de temperatura -10 °C a +50 °C

Grau de proteção IP 20

Saída de alarme/acionamento de abertura da porta carga máx. de contato 125 V AC/1 A/62 VA

Acende-se apenas o LED vermelho. A porta está trancada.

Acende-se apenas o LED verde. A porta está destrancada.
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Manuseamento sem Smart Home: módulo de receção rádio
Enquanto o módulo de controlo é compatível com a tecnologia Smart Home, o módulo de receção rádio 
permite um uso simplificado sem ligação Smart Home.

O módulo de receção rádio

O módulo de receção rádio é utilizado se a sua porta de entrada estiver equipa-

da com um leitor de impressão digital Fingerscan ou um comando à distância 

como opção de abertura e não estiver prevista nenhuma ligação Smart Home. 

A tecla de programação é um ponto pequeno que pode ser acionado com um 

objeto fino (palito, clipe).

Manuseamento

O módulo de receção rádio está instalado alguns centímetros abaixo do trinco 

da fechadura principal.

Tecla de programação

Módulo de  
receção rádio
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Módulo de receção rádio: dados técnicos

Frequência 868,3 MHz

Segurança Rolling Code com transmissor principal

Antena Onboard

Alimentação elétrica 12 V DC

Corrente absorvida 15 mA

Intervalo de temperatura -10 °C a +50 °C

Grau de proteção IP 20

Impulso de comutação sem potencial

Sinais LED e o seu significado

O LED acende-se permanentemente. Ainda não foi programado nenhum comando à distância “master”.  
Atenção: O primeiro comando à distância programado será  
o comando à distância “master”.

O LED acende-se durante 2 segundos. Recebeu um sinal de transmissão previamente programado,  
a fechadura destranca-se de forma motorizada.

O LED acende-se durante 0,5 segundos. Recebeu um sinal de transmissão ainda não programado,  
a fechadura não se destranca.

O LED não se acende. O LED não se acende na posição inicial não ativa, porque não 
recebeu qualquer sinal de transmissão. Mas se o LED não se 
acender apesar do envio de um sinal de abertura, o recetor via 
rádio ou a fechadura motorizada ainda não foi ligado(a) à tensão 
de funcionamento de 12 V DC, ou os cabos na ficha do motor 
foram ligados incorretamente.
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Comando à distância
O comando à distância permite uma abertura segura da porta. Esta opção é possível nos seguintes 
mecanismos de fecho:
• Fechadura automática com abertura motorizada (fechar automaticamente, abrir com motor)
• Fechadura motorizada (fechar e abrir com motor)

Manuseamento

Comando à distância “master”

O equipamento fornecido com o módulo de controlo ou o módulo de receção 

rádio inclui um comando à distância “master” com 4 teclas vermelhas. Com o 

comando à distância “master”, é possível programar 25 comandos à distância 

do utilizador. A tecla central dianteira do comando à distância “master” já vem 

programada de fábrica para o módulo de controlo ou o módulo de receção 

rádio.

O comando à distância “master” não pode ser apagado, substituído ou modifi-

cado. Este serve para programar outros comandos à distância do utilizador para 

o recetor via rádio ou voltar a apagá-los. 

Indicação importante

O comando à distância “master” é único e não pode ser perdido.  

Deve ser guardado num local seguro, uma vez que, em caso de perda, não será 

possível programar ou apagar outros comandos à distância.

Comando à distância do utilizador

Os comandos à distância do utilizador têm 4 teclas brancas. Com o comando 

à distância “master”, pode programar e apagar os comandos à distância do 

utilizador e, se estiver disponível um módulo de controlo, programar outras fun-

ções (função de abertura permanente ou função de retenção). Os comandos à 

distância do utilizador servem apenas para abrir a porta, não permitem qualquer 

programação ou anulação de outros comandos à distância.

Posição correta do comando à distância

Durante a utilização de um comando à distância “master” ou do utilizador, deve 

certificar-se sempre de que ele aponta para a direção correta. O comando deve 

estar posicionado de modo que o LED que pisca a vermelho ao premir as teclas 

(canto superior esquerdo do comando à distância) fique virado em direção à 

porta de entrada. Assim, não perderá a orientação ao programar ou apagar 

diversas funções.
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Programar e apagar

Na primeira colocação em funcionamento, recomendamos que apague primeiro 

todos os comandos à distância por razões de segurança (consultar a página 

26). De seguida, siga as instruções descritas.

Garantir a alimentação elétrica 

Para programar ou apagar um ou todos os comandos à distância do utilizador, 

tem de estar garantido um contato entre a superfície para a transmissão de 

corrente elétrica e de dados e os contatos elétricos. Por isso, se tiver uma porta 

com módulo de receção rádio, a porta só pode estar ligeiramente aberta, de 

modo que a tecla de programação do respetivo módulo possa ser acionada e 

seja simultaneamente garantida a alimentação elétrica. No caso de um módulo 

de controlo integrado, é conveniente fechar a porta durante o processo de 

programação.

Superfícies de contato  
e contatos elétricos

Contato  
elétrico

Superfícies  
de contato

Módulo de receção rádio
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1 s

Programação dos comandos à distância do utilizador (máx. 25)

1. Acione brevemente (máx. 1 segundo) a tecla de programação do módulo 

de controlo ou do módulo de receção rádio com um objeto fino. O LED verde 

(módulo de controlo) ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) pisca lenta-

mente.

2. Acione agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do coman-

do à distância “master”. Quando o módulo de controlo ou o módulo de receção 

rádio tiver aceitado o comando à distância “master”, o LED verde (módulo de 

controlo) ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) acende-se durante 2 

segundos e depois continua a piscar lentamente.

3. No espaço de 20 segundos, prima 2 vezes seguidas uma tecla do comando à 

distância do utilizador que pretende programar. Se exceder o tempo limite de 20 

segundos, o processo de programação é interrompido. Se o módulo de controlo 

ou o módulo de receção rádio tiver aceitado o novo comando à distância, o LED 

verde (módulo de controlo) acende-se durante 1 segundo ou o LED vermelho 

(módulo de receção rádio) durante 4 segundos.

Se pretender programar outro comando à distância, repita todo o processo des-

de o passo 1. Se o comando à distância “master” não for reconhecido durante a 

função de programação, a respetiva função é interrompida.

2.

no  
espaço 
de 20 s

3.

no 
espaço 
de 20 s

2 vezes

Manuseamento

Comando à distância

1.

< 
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3 s> 

1. Mantenha a tecla de programação do módulo de controlo ou do módulo de 

receção rádio premida (durante mais de 3 segundos), até o LED verde (módulo 

de controlo) ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) piscar rapidamente. 

Depois solte a tecla.

2. Acione agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do coman-

do à distância “master”. Quando o módulo de controlo ou o módulo de receção 

rádio tiver aceitado o comando à distância “master”, o LED verde (módulo de 

controlo) ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) acende-se durante  

2 segundos e depois continua a piscar rapidamente.

3. No espaço de 20 segundos, prima a respetiva tecla do comando à distância 

do utilizador que pretende apagar. Se exceder o tempo limite de 20 segundos, 

o processo de eliminação é interrompido. Se o comando à distância tiver sido 

apagado com sucesso, o LED verde (módulo de controlo) acende-se durante  

1 segundo ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) durante 4 segundos.

Se pretender apagar outro comando à distância, repita todo o processo desde 

o passo 1. Se o comando à distância “master” não for reconhecido durante a 

função de eliminação, a respetiva função é interrompida.

Nota: Ao apagar um comando à distância do utilizador, todas as funções que 

tinham sido programadas no respetivo comando são apagadas.

Apagar todos os comandos à distância do utilizador

no 
espaço 
de 20 s

2.

1.

no 
espaço 
de 20 s

3.
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3 s> 

3 s> 

Apagar todos os comandos à distância do utilizador

1. Mantenha a tecla de programação do módulo de controlo ou do módulo de 

receção rádio premida (durante mais de 3 segundos), até o LED verde (módulo 

de controlo) ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) piscar rapidamente. 

Depois solte a tecla.

2. Acione agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do coman-

do à distância “master”. Quando o módulo de controlo ou o módulo de receção 

rádio tiver aceitado o comando à distância “master”, o LED verde (módulo de 

controlo) ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) acende-se durante  

2 segundos e depois continua a piscar rapidamente.

3. Prima agora, no espaço de 20 segundos, novamente a tecla de programação 

do módulo de controlo ou do módulo de receção rádio durante mais de 3 se-

gundos. Se exceder o tempo limite de 20 segundos, o processo de eliminação é 

interrompido. Se todos os comandos à distância (exceto o comando à distância 

“master”) tiverem sido apagados com sucesso, o LED verde (módulo de contro-

lo) acende-se durante 1 segundo ou o LED vermelho (módulo de receção rádio) 

durante 4 segundos.

Se o comando à distância “master” não for reconhecido durante a função de 

eliminação, a respetiva função é interrompida.

Nota: Ao apagar um comando à distância do utilizador, todas as funções que 

tinham sido programadas no respetivo comando são apagadas.

Manuseamento

Comando à distância

no espaço 
de 20 s

3.

no  
espaço 
de 20 s

1.

2.
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Transmissor embutido: dados técnicos

Codificação Sistema Rolling Code

Alimentação elétrica 6V-24V AC, 50 Hz ou 6V-32V DC

Alcance em espaço aberto 150 m

Alcance em espaço fechado 30 m

Transmissor embutido para ligar ao intercomunicador

Com o transmissor embutido ligado ao intercomunicador, é possível transformar 

o intercomunicador normal num comando à distância para a sua porta de entra-

da: se existir sinal (tensão), o transmissor embutido envia um sinal de abertura 

durante um máximo de 10 segundos. Deste modo, pode abrir-se a porta tanto 

no módulo de receção rádio como no módulo de controlo. O acionamento reali-

za-se através do próprio intercomunicador. 

Comando à distância “master”/do utilizador: dados técnicos

Frequência 868,3 MHz

Segurança Rolling Code

Canais 4

Alimentação elétrica 1 x pilha 3 V CR 2032

Controlo de acionamento Díodo luminoso vermelho

Intervalo de temperatura -10 °C a +50 °C

Os comandos à distância cumprem a Diretiva RTTE 2014/53/UE.
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Manuseamento

Comando à distância

Opções de acionamento

Se possuir várias portas com módulo de receção rádio, existe a possibilidade de 

abrir várias portas com um único comando à distância. Um comando à distância 

pode acionar até 4 portas. Pode, por exemplo, atribuir uma tecla diferente a 

cada porta. 

Se possuir várias portas com módulo de receção rádio ou módulo de controlo, 

existe a possibilidade de abrir várias portas com um único comando à distância 

e, nas portas com módulo de controlo, programar ainda outras funções. Um co-

mando à distância pode acionar até 4 portas. Uma tecla pode assumir diferentes 

funções em diferentes portas. Por exemplo, uma tecla pode ativar a função de 

retenção da porta de entrada, mas também abrir a porta da cave.

Nota: No caso de utilização da mesma tecla de um comando à distância para vá-

rias portas, a distância entre elas tem de ser suficiente; caso contrário, abrem-se 

inadvertidamente várias portas. 

Abrir a porta  
de entrada

Abrir a porta do jardim

Porta de entrada,  
função de abertura permanente

Porta de entrada,  
função de retenção 

e abrir a porta da cave

Abrir a porta  
de entrada

Abrir a porta do jardim

Abrir a porta  
da entrada traseira

Abrir a porta  
da cave
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A tabela que se segue serve de guia para documentar as funções dos comandos 

à distância do utilizador ativos. 

Comando à distância do utilizador Nome Nota

Documentação do comando à distância do utilizador
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3.

Função de abertura permanente
Na função de abertura permanente, o ferrolho e todos os trincos estão permanentemente recolhidos. Assim, 
a porta pode ser livremente aberta de ambos os lados, sem controlo de acesso. A função de abertura perma-
nente apenas é possível nos seguintes mecanismos de fecho:

Manuseamento

• Fechadura automática com abertura motorizada (fechar automaticamente,  
abrir com motor)

• Fechadura motorizada (fechar e abrir com motor)

Garantir a alimentação elétrica 

Tem de estar garantido um contato entre a superfície para a transmissão de 

corrente elétrica e de dados e os contatos elétricos. Como a função de abertura 

permanente apenas é possível com um módulo de controlo integrado, é acon-

selhável fechar a porta durante a programação/eliminação da função e operar o 

módulo de controlo com a porta fechada, mas não trancada.

Programar a função

1. Prima cuidadosamente a tecla de programação do módulo de controlo duran-

te aprox. 10 segundos. Solte a tecla de programação logo que os LED vermelho 

e verde comecem a piscar.

2. Acione agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do coman-

do à distância “master”. Se o módulo de controlo tiver reconhecido o comando 

à distância “master”, o LED verde acende-se durante 3 segundos e depois conti-

nua a piscar rapidamente.

3. No espaço de 20 segundos, prima 2 vezes seguidas uma tecla livre do  

comando à distância que pretende programar. Se exceder o tempo limite de  

20 segundos, o processo de programação é interrompido. Se o módulo de 

controlo tiver reconhecido o comando à distância do utilizador, o LED verde 

acende-se durante 3 segundos e depois continua a piscar rapidamente.

10 s

1.

2.

no 
espaço 
de 20 s

no 
espaço 
de 20 s

2 vezes
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1.

4.

Apagar a função

Para apagar, a função de abertura permanente tem de estar desativada.

1. Prima cuidadosamente a tecla de programação do módulo de controlo 

(durante mais de 3 segundos), até o LED verde do módulo de controlo piscar 

rapidamente. Depois solte a tecla.

2. Acione agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do co-

mando à distância “master”. Quando o módulo de controlo tiver reconhecido 

o comando à distância “master”, o LED verde acende-se durante 2 segundos e 

depois continua a piscar rapidamente.

3. No espaço de 20 segundos, prima a tecla para a qual está ajustada a função 

de abertura permanente. Se exceder o tempo limite de 20 segundos, o processo 

de eliminação é interrompido. Se o comando à distância tiver eliminado corre-

tamente a função de abertura permanente, o LED verde do módulo de controlo 

acende-se durante 1 segundo.

Se o comando à distância “master” não for reconhecido durante a função de 

eliminação, a respetiva função é interrompida.

4. Para ativar ou desativar a função de abertura permanente, prima 1 vez a tecla 

de transmissão do comando à distância. Se a função de abertura permanente 

estiver ativa, o LED verde do módulo de controlo pisca lentamente.

3 s> 

no espaço 
de 20 s

1 vez

3.

no  
espaço 
de 20 s

2.

no 
espaço 
de 20 s
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2.

10 s

1.

Função de retenção
Com a função de retenção, a porta fecha-se apenas com o ferrolho durante o dia. Esta função é ideal para 
portas de uso frequente em que se requer um acesso controlado. A função está exclusivamente disponível 
num mecanismo de fecho motorizado (fechar e abrir com motor), com um módulo de controlo e porteiro 
automático.

Manuseamento

Garantir a alimentação elétrica 

Tem de estar garantido um contato entre a superfície para a transmissão de cor-

rente elétrica e de dados e os contatos elétricos. Como a função de retenção 

apenas é possível com um módulo de controlo integrado, é aconselhável fechar 

a porta durante a programação/eliminação da função e operar o módulo de 

controlo com a porta fechada (mas não trancada).

Programar a função

1. Prima cuidadosamente a tecla de programação do módulo de controlo duran-

te aprox. 10 segundos. Solte a tecla de programação logo que os LED vermelho 

e verde comecem a piscar.

2. Volte a premir brevemente a tecla de programação do módulo de controlo.  

Os LED vermelho e verde piscam alternadamente.

3. Prima agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do comando 

à distância “master”. Se o módulo de controlo tiver reconhecido o comando à 

distância “master”, o LED verde acende-se durante 3 segundos e depois conti-

nua a piscar rapidamente.
no 

espaço 
de 20 s

3.

1 vez
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1.

Apagar a função

Para apagar, a função de retenção tem de estar desativada.

1. Prima cuidadosamente a tecla de programação do módulo de controlo 

(durante mais de 3 segundos), até o LED verde do módulo de controlo piscar 

rapidamente. Depois solte a tecla.

2. Acione agora, no espaço de 20 segundos, a tecla central superior do  

comando à distância “master”. Quando o módulo de controlo tiver reconhecido 

o comando à distância “master”, o LED verde do módulo de controlo acende-se 

durante 2 segundos e depois continua a piscar rapidamente.

3. No espaço de 20 segundos, prima a respetiva tecla para a qual está ajustada a 

função de retenção. Se exceder o tempo limite de 20 segundos, o processo de 

eliminação é interrompido. Se o comando à distância tiver eliminado cor- 

retamente a função, o LED verde do módulo de controlo acende-se durante  

1 segundo.

Se o comando à distância “master” não for reconhecido durante a função de 

eliminação, a respetiva função é interrompida.

no 
espaço 
de 20 s

2.

3.

4. No espaço de 20 segundos, prima 2 vezes seguidas outra tecla livre do  

comando à distância que pretende programar. Se exceder o tempo limite de  

20 segundos, o processo de programação é interrompido. Se o módulo de 

controlo tiver reconhecido o comando à distância do utilizador, o LED verde 

acende-se durante 3 segundos.

5. Para ativar ou desativar a função de retenção, prima 1 vez a tecla de transmis-

são do comando à distância. Com a função de retenção ativa, os LED vermelho 

e verde piscam lentamente.

4.

5.

no espaço 
de 20 s

2 vezes

1 vez

3 s> 

no espaço 
de 20 s

33Resolução de problemasLimpeza e manutenção



Fingerscan
O leitor de impressão digital está instalado no exterior da porta de entrada. Deste modo, as pessoas autori-
zadas podem entrar no edifício através da leitura da impressão digital previamente registada. Esta opção é 
possível nos seguintes mecanismos de fecho:
• Fechadura automática com abertura motorizada (fechar automaticamente, abrir com motor)
• Fechadura motorizada (fechar e abrir com motor)

Manuseamento

Abrir com Fingerscan

Com o leitor Fingerscan, a sua porta abre-se em segundos sem a utilização  

de chave.

O leitor está posicionado de forma a garantir um funcionamento confortável.

Fingerscan
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Sequência de movimentos ao passar o dedo sobre o leitor biométrico

O dedo tem de estar seco. Os dedos húmidos ou molhados não são memori-

zados pelo leitor durante o registo. O leitor não reconhece dedos húmidos ou 

molhados, mesmo que estejam registados. Coloque a superfície do dedo (não 

apenas a ponta) paralelamente à superfície de contato inclinada no ponto mais 

alto do leitor e pressione levemente. Passe imediatamente o dedo, com um 

movimento uniforme e ligeira pressão, sobre o leitor biométrico, no sentido da 

seta. O indicador é um dedo adequado, mas também pode utilizar-se qualquer 

outro dedo para o registo.

Indicações gerais e possíveis dificuldades no reconhecimento da  

impressão digital

O leitor Fingerscan está equipado com os métodos de reconhecimento mais 

modernos e seguros que existem atualmente. No entanto, como os dedos de 

cada indivíduo apresentam, por natureza, linhas características diferentes, não 

se pode excluir a eventualidade de algumas impressões digitais não poderem 

ser registadas. Especialmente as linhas características das impressões digitais 

pouco marcadas (p. ex., das crianças) ou danificadas por desgaste ou abrasão 

mecânica ou química podem não ser lidas. Nesse caso, não se trata de um 

defeito do aparelho. Se o registo de um dedo não funcionar, poderá adquirir 

posteriormente um comando à distância do utilizador que poderá ativar com o 

comando à distância “master” para a programação do módulo de receção rádio/

módulo de controlo (ver a partir da página 22).

Tenha também em conta que a biometria dos dedos está sujeita a grandes 

variações. A sujidade, a humidade e as diferentes temperaturas ou mudanças de 

temperatura (verão/inverno) podem alterar a estrutura das impressões digitais. 

Estas variações podem ter influência tanto sobre o processo de registo como 

sobre o reconhecimento dos dedos. Por essa razão, recomendamos o registo 

sob ambas as condições de temperatura.

Dica: Apesar de os dedos das crianças serem, por norma, difíceis ou até im-

possíveis de registar, geralmente é possível ler bastante bem os seus polegares. 

Além disso, deve registar-se pelo menos mais um dedo para o acesso de cada 

pessoa autorizada, para se poder utilizar um dedo alternativo em caso de feri-

mento do outro.
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Fingerscan

Manuseamento

Os dedos

Com o leitor de impressão digital Fingerscan, pode distinguir-se entre os dedos 

do utilizador e de convidado.

Dedo do utilizador

Como dedos do utilizador, devem ser registados dedos de pessoas que vão ter 

acesso ao edifício de forma permanente ou frequente durante um período de 

tempo prolongado (familiares, empregados, etc.).

Dedo de convidado

Como dedos de convidado, devem ser registados dedos de pessoas que vão 

ter acesso ao edifício apenas durante um determinado período de tempo ou 

apenas em determinados momentos (estagiários, conhecidos, convidados, 

etc.). Ao contrário dos dedos do utilizador, os dedos de convidado podem ser 

bloqueados temporariamente e novamente desbloqueados. Também podem 

ser eliminados no respetivo canal guardado, sem apagar os dedos do utilizador 

registados.

Os canais

Para guardar os dedos do utilizador ou de convidado, pode escolher entre  

2 canais. Deste modo, consegue controlar mais facilmente os acessos e distri-

buir melhor os dedos registados. 

Exemplo:

Canal 1: familiares chegados (dedo do utilizador) e familiares afastados (dedo de 

convidado)

Canal 2: amigos chegados (dedo do utilizador) e empregados/convidados 

(dedo de convidado)

Quantidade de impressões digitais registáveis

A memória suporta aprox. 50 dedos do utilizador e de convidado, dependendo 

da complexidade das impressões digitais. Assim que a memória estiver cheia, o 

LED vermelho pisca 5 vezes e o processo de registo é interrompido.
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Os comandos à distância “master” para o Fingerscan

Ao adquirir um leitor de impressão digital Fingerscan, receberá 2 comandos à 

distância “master” diferentes.

Comando à distância “master” para programar o módulo de receção rádio/

módulo de controlo

Este comando à distância “master” não possui qualquer inscrição e serve para 

programar o módulo de receção rádio ou o módulo de controlo. Forma uma 

unidade com o módulo correspondente. Neste caso, a programação realiza-se 

na fábrica. O comando à distância “master” é único e não pode ser perdido. 

Deve ser guardado num local seguro, uma vez que, em caso de perda, não será 

possível programar ou apagar outros comandos à distância.

Comando à distância “master” para registar os dedos no Fingerscan

Este comando à distância “master” é utilizado para registar os dedos no leitor 

de impressão digital Fingerscan. Está etiquetado e forma uma unidade com o 

leitor de impressão digital Fingerscan. 

O comando à distância “master” é único e não pode ser perdido. Deve ser 

guardado num local seguro, uma vez que deixa de ser possível utilizar o leitor de 

impressão digital Fingerscan em caso de perda.

Porta de entrada com Fingerscan: dados técnicos

Tensão de funcionamento 12 V DC

Corrente absorvida aprox. 30 mA

Impulso de abertura Sinal de rádio 868,3 MHz codificado como Rolling Code

Canais de emissão 2

Alcance de emissão aprox. 100 m (espaço aberto)

Grau de proteção IP 56

Falha de energia

Uma falha de energia não tem qualquer efeito nas impressões digitais memoriza-

das, estas permanecem registadas. Não ocorre nenhuma abertura automática da 

porta. Por norma, recomendamos adicionalmente a instalação de um canhão de 

fechadura mecânico para garantir o acesso mecânico a qualquer momento.
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Registar e apagar

ManuseamentoManuseamento

Fingerscan

Antes de registar ou apagar, recomendamos que lave e seque bem as mãos. Não 

se pode passar os dedos demasiado rápido sobre o sensor. Durante o processo 

de registo, passe o dedo sobre o leitor em diferentes posições (ao centro, de 

lado) para que a impressão digital possa ser memorizada de diferentes ângulos. 

Preste especial atenção às duas linhas inferiores do sensor (leitor biométrico), 

pois é onde é detetada a impressão digital. Quanto mais superfície do dedo for 

detetada, melhor será o reconhecimento da impressão digital.

Verificar o estado de entrega 

Antes do registo, verifique se o leitor de impressão digital Fingerscan se en-

contra no estado de entrega (os LED vermelho e verde estão acesos). Caso 

contrário, apague primeiro todas as impressões digitais e depois comece a 

memorização (consultar a secção “Apagar todos os dedos do utilizador e de 

convidado de ambos os canais” na página 42).

Garantir a alimentação elétrica 

Para registar ou apagar, tem de estar garantido um contato entre a superfície 

para a transmissão de corrente elétrica e de dados e os contatos elétricos. Por 

isso, se tiver uma porta com módulo de receção rádio, a porta só pode estar 

ligeiramente aberta, de modo que a tecla de programação do respetivo módulo 

possa ser acionada e seja simultaneamente garantida a alimentação elétrica. No 

caso de um módulo de controlo integrado, é conveniente fechar a porta durante 

o processo de registo.

Superfícies de contato  
e contatos elétricos

Módulo de receção rádio

Contato  
elétrico

Superfícies  
de contato
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Registar impressão digital do utilizador

1. No comando à distância “master” do leitor de 

impressão digital Fingerscan, prima a tecla do canal 

desejado (canal 1 ou canal 2) durante aprox. 1 segun-

do. Ambos os LED acendem-se a vermelho e verde ao 

mesmo tempo. De seguida, o LED verde pisca durante 

aprox. 10 segundos.

2. Durante estes 10 segundos, passe o dedo que pre-

tende registar 6 a 10 vezes sobre o leitor. De seguida, 

o LED verde começa a piscar cada mais depressa. 

Quando este ficar permanentemente aceso durante 2 

segundos, o processo de registo está concluído. Anote 

o dedo do utilizador registado.

3. Se o LED vermelho se acender 5 vezes, não foi 

possível ler a impressão digital. Repita os passos 1 e 2. 

Verifique a sequência correta de movimentos ou utilize 

outro dedo.

Se for necessário registar dedos do utilizador também para o canal 2, repita os 

passos de 1 a 2.

Se o tempo de acionamento de 10 segundos for excedido durante o processo 

de registo, o dedo do utilizador anteriormente lido não é guardado na memória.
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Bloquear ambos os canais

3 s

Desbloquear ambos os canais

3 s

Fingerscan

Registar impressão digital do  

“convidado”

1. Prima a tecla “GAST” (convidado) 

no comando à distância “master” 

durante aprox. 1 segundo. Ambos os 

LED acendem-se alternadamente a 

branco.

2. No espaço de 10 segundos, prima 

a tecla do canal desejado (1 ou 2) 

durante aprox. 1 segundo. Quando 

o LED piscar a verde, passe o dedo 

de convidado a registar 6 a 10 vezes 

sobre o leitor. O LED verde começa 

a piscar mais depressa e acende-se 

durante 2 segundos.

3. Se o LED vermelho se acender  

5 vezes, não foi possível ler a impressão digital. Repita os passos 1 e 2.  

Verifique a sequência correta de movimentos ou utilize outro dedo.

Bloquear todas as impressões digitais do “convidado” de ambos os canais

1. Mantenha a tecla “GAST” (convidado) premida durante aprox. 3 segundos.

2. Quando o LED esquerdo se acender a vermelho claro, solte a tecla “GAST” 

(convidado). Todos os dedos de convidado estão agora bloqueados. Durante a 

fase de bloqueio, o LED vermelho acende-se a cada 5 segundos.

Desbloquear todas as impressões digitais do “convidado” de ambos os canais

1. Mantenha a tecla “GAST” (convidado) premida durante aprox. 3 segundos.

2. Quando o LED direito se acender a verde claro, solte a tecla “GAST” (convidado).

Todos os dedos de convidado estão agora desbloqueados.

O bloqueio temporário e desbloqueio só está disponível com dedos de convidado.  

Os dedos do utilizador registados não podem ser bloqueados, só podem ser apaga-

dos por completo.
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Apagar dedos de convidado

Apagar as impressões digitais do 

“convidado”

1. Prima a tecla “GAST” (convidado) 

no comando à distância “master” 

durante aprox. 1 segundo. Ambos os 

LED acendem-se alternadamente a 

branco.

2. Enquanto os dois LED se acendem 

alternadamente a branco, prima a 

tecla do canal desejado (canal 1 ou 

canal 2) durante aprox. 1 segundo. 

O LED pisca a verde como sinal de 

reconhecimento.

3. Enquanto o LED pisca, prima a 

tecla “M” durante aprox. 5 segundos. Logo que todos os dedos de convidado 

estejam apagados, os LED verde e vermelho acendem-se 3 vezes em conjunto.

4. Solte a tecla “M”.

Apagar todas as impressões digitais do “convidado”  

de ambos os canais

1. Prima a tecla “GAST” (convidado) no comando à dis-

tância “master” durante aprox. 1 segundo. Ambos os LED 

acendem-se alternadamente a branco.

2. Enquanto o LED pisca, prima a tecla “M” durante aprox. 

5 segundos. Logo que todos os dedos de convidado este-

jam apagados, o LED verde e o vermelho acendem-se  

3 vezes em conjunto.

3. Solte a tecla “M”.
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Apagar as impressões digitais do utilizador e de convidado

Apagar todos os dedos do utilizador e de convidado  

do canal 1 ou canal 2

1. Prima a tecla do canal desejado no comando à distância 

“master” durante aprox. 1 segundo. O LED pisca a verde 

como sinal de reconhecimento.

2. Enquanto o LED pisca, prima a tecla “M” durante aprox. 

5 segundos. Logo que todos os dedos do utilizador e de 

convidado estejam apagados, os LED verde e vermelho 

acendem-se 3 vezes em conjunto.

3. Solte a tecla “M”.

Apagar todas as impressões digitais do utilizador de ambos os canais

1. Prima a tecla “M” no comando à distância “master” durante aprox. 5 segun-

dos. O LED vermelho acende-se por breves instantes como sinal de reconheci-

mento.

2. Durante o processo de eliminação, os LED vermelho e verde piscam alterna-

damente. Quando ambos os LED se acenderem em simultâneo, todos os dedos 

do utilizador e de convidado estão apagados. O leitor de impressão digital 

Fingerscan encontra-se no estado de entrega.

Manuseamento

Fingerscan
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Proteção contra manipulações

Tempos de bloqueio 

Se se passarem sobre o leitor biométrico 5 vezes consecutivas dedos não regis-

tados, ou seja, não autorizados, o leitor bloqueia durante 30 segundos (o LED 

vermelho prisca durante o tempo de bloqueio). No caso de mais 5 tentativas 

com dedos não registados, os tempos de bloqueio aumentam para 1 minuto, 

depois para 2, para 5 e, a seguir, sempre mais 30 minutos. Uma falha de energia 

não anula o bloqueio. Os tempos de bloqueio também se aplicam a dedos 

autorizados que não são reconhecidos, por exemplo, por estarem húmidos ou 

molhados.

Anular os tempos de bloqueio

Se o leitor de impressão digital Fingerscan estiver bloqueado, poderá anular o 

bloqueio antecipadamente. Para isso, passe o dedo do utilizador registado ou 

autorizado 1 vez sobre o leitor biométrico. Quando o LED verde se acender, o 

bloqueio está anulado. Para abrir agora a porta, é necessário passar novamente 

o dedo do utilizador sobre o leitor Fingerscan.

Nota: Os dedos de convidado não estão autorizados a anular os tempos de 

bloqueio.
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Manuseamento

Fingerscan

A tabela que se segue serve de guia para documentar os dedos registados. 

Documentação das impressões digitais registadas

Dedo registado (marcar) Nome Nota
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Dedo registado (marcar) Nome Nota
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Fingerscan integrado no puxador tipo barra
O leitor de impressão digital Fingerscan integrado no puxador tipo barra permite abrir a porta desde o exte-
rior com um dedo registado. Neste caso, o leitor Fingerscan está integrado diretamente no puxador tipo barra 
para um máximo conforto de manuseamento.
Este Fingerscan é possível nos seguintes mecanismos de fecho:

Manuseamento

• Fechadura automática com abertura motorizada (fechar automaticamente,  
abrir com motor)

• Fechadura motorizada (fechar e abrir com motor)

Abertura através do Fingerscan no puxador tipo barra 

Com o leitor Fingerscan, a sua porta abre-se em segundos sem a utilização de 

chave.

O leitor está posicionado de forma a garantir um funcionamento confortável.

Fingerscan integrado
no puxador tipo barra
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Comando à distância

O comando à distância é necessário para realizar diversas operações como a 

comutação do modo de utilização ou para processos de registo e eliminação. 

Deve ser guardado num local seguro.

Dedo “master”

Um dedo “master” serve para administrar o sistema. Este permite registar dedos 

do utilizador. Como  dedo “master”, deve escolher um dedo que não sirva mais 

tarde como dedo do utilizador e, portanto, não seja utilizado para abrir a porta. 

Por essa razão, recomendamos que não utilize o polegar ou o indicador como  

dedo “master”, porque estes geralmente são registados como dedos do utili-

zador. Em vez disso, é aconselhável usar o dedo médio ou o anelar. Devem ser 

registados pelo menos 2  dedos “master” diferentes. Podem ser registados no 

máximo 3  dedos “master”.

Dedo do utilizador

Com um dedo do utilizador registado, a porta pode ser aberta através do leitor 

de impressão digital Fingerscan. Como dedo do utilizador, recomendamos o 

polegar ou o indicador.
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Fingerscan integrado no puxador tipo barra

Manuseamento

Sequência de movimentos ao passar o dedo sobre o leitor biométrico

O dedo tem de estar seco. Os dedos húmidos ou molhados não são memori-

zados pelo leitor durante o registo. O leitor não reconhece dedos húmidos ou 

molhados, mesmo que estejam registados. Coloque a superfície do dedo (não 

apenas a ponta) paralelamente à superfície de contato no ponto mais alto do 

leitor e pressione levemente. Passe imediatamente o dedo, com um movimento 

uniforme e ligeira pressão, sobre o leitor biométrico, no sentido da seta. 

Indicações gerais e possíveis dificuldades no reconhecimento  

da impressão digital

Como os dedos de cada indivíduo apresentam, por natureza, linhas caracterís-

ticas diferentes, não se pode excluir a eventualidade de algumas impressões 

digitais não poderem ser registadas. Especialmente as linhas características das 

impressões digitais pouco marcadas (p. ex., das crianças) ou danificadas por 

desgaste ou abrasão mecânica ou química podem não ser lidas. Nesse caso, 

não se trata de um defeito do aparelho. Por essa razão, recomendamos uma 

verificação da capacidade de deteção dos dedos a registar, antes de instalar o 

sistema.

Tenha também em conta que a biometria dos dedos está sujeita a grandes 

variações. A sujidade, a humidade e as diferentes temperaturas ou mudanças de 

temperatura (verão/inverno) podem alterar a estrutura das impressões digitais. 

Estas variações podem ter influência tanto sobre o processo de registo como 

sobre o reconhecimento dos dedos. Por essa razão, recomendamos o registo 

sob ambas as condições de temperatura e aconselhamos que seja prevista uma 

forma alternativa de abertura da porta, preferencialmente com uma chave, para 

se poder abrir a porta também mecanicamente a qualquer momento.

Dica: Apesar de os dedos das crianças serem, por norma, difíceis ou até im-

possíveis de registar, geralmente é possível ler bastante bem os seus polegares. 

Além disso, deve registar-se pelo menos mais um dedo para o acesso de cada 

pessoa autorizada, para se poder utilizar um dedo alternativo em caso de feri-

mento do outro.
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Reposição/estado de entrega: com o Fingerscan

Para colocar o leitor de impressão digital Fingerscan no estado de entrega, 

efetue uma reposição. Deste modo, são apagadas todas as impressões digitais. 

Para isso, passe primeiro um  dedo “master” brevemente 2 vezes seguidas e 

depois ainda 1 terceira vez (3 vezes no total) sobre o sensor.

• Depois da 2.ª leitura do  dedo “master”, o modo de eliminação está inicializa-

do (ambos os LED piscam).

• Depois da 3.ª leitura do  dedo “master”, o processo de eliminação é iniciado 

(o LED verde acende-se).

• No fim do processo, o aparelho regressa ao estado de entrega (os LED verme-

lho e verde acendem-se continuamente).

Reposição/estado de entrega: com o comando à distância

Em alternativa, também é possível efetuar a reposição com o comando à 

distância e colocar o leitor Fingerscan no estado de entrega. Deste modo, são 

apagadas todas as impressões digitais. 

Iluminação em cada acionamento de tecla

Sempre que prime uma tecla no comando à distância, o LED verde acende-se 

brevemente para o confirmar. Se, ao premir uma tecla, o LED verde não se acen-

der, o acionamento da tecla não foi reconhecido.

Requisito: O aparelho encontra-se no estado operacional (nenhum LED aceso).

O código de eliminação (código de 6 dígitos, configuração de fábrica) está indi-

cado num autocolante no comando à distância.

Introduza com o comando à distância (posicionado à frente do LED):  

DA → código de eliminação → OK.

De seguida, o aparelho regressa ao estado de entrega (os LED vermelho e verde 

acendem-se continuamente). Se o código não for reconhecido, o LED vermelho 

acende-se por breves instantes.

Puxador tipo barra com Fingerscan: dados técnicos

Sensor Sensor de linhas

Tensão de funcionamento 8 a 24V DC

Grau de proteção IP 65

Resistência à humidade até 95% de humidade relativa do ar

Capacidade de memória até 150 impressões digitais
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Manuseamento

Modo de utilização “Funcionamento básico”

Neste modo de utilização, está previsto um grupo fixo de utilizadores formado 

por poucas pessoas que raramente mudam e cujas impressões digitais são me-

morizadas de forma permanente.

É possível utilizar um ou vários (máx. 3) dedos “master” para a gestão dos 

dedos do utilizador. Não é permitido apagar dedos individuais. Em caso de alte-

ração do grupo de utilizadores, é necessário apagar todas as impressões digitais 

existentes e voltar a registar as pessoas ou os dedos autorizados.

Modo de utilização “Gestão de grupos”

O modo de utilização “Gestão de grupos” é utilizado quando está previsto um 

grupo de utilizadores variável formado por várias pessoas diferentes cujas im-

pressões digitais devem ser memorizadas durante um determinado período de 

tempo e depois apagadas.

É possível utilizar um ou vários (máx. 3) dedos “master” para a gestão dos 

dedos do utilizador. A cada dedo a memorizar é atribuído um índice, ou seja, 

um número entre 1 e 150, que permite identificar com precisão a pessoa e a 

respetiva impressão digital. Se optar por este modo de utilização, poderá apagar 

as impressões digitais de cada uma das pessoas autorizadas.

Nota: A comutação entre ambos os modos de utilização tem de ser realizada no 

estado de entrega. Por norma, entre cada introdução (leitura da impressão digi-

tal ou acionamento de uma tecla) não podem passar mais de 10 segundos; caso 

contrário, o processo é interrompido. Deste modo, é fácil anular uma introdução 

errada.

Modo de utilização “Funcionamento básico” e modo de utilização  

“Gestão de grupos”

Na programação do leitor de impressão digital Fingerscan, estão previstos 2 mo-

dos de utilização: pode escolher entre os modos de utilização “Funcionamento 

básico” ou “Gestão de grupos”. 

Fingerscan integrado no puxador tipo barra
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Modo de utilização “Funcionamento básico”

Alterar o modo de utilização

Iluminação em cada acionamento de tecla

Sempre que prime uma tecla no comando à distância, o LED verde acende-se 

brevemente para o confirmar. Se, ao premir uma tecla, o LED verde não se acen-

der, o acionamento da tecla não foi reconhecido.

Pode comutar o modo de utilização com o comando à distância. Para isso, o 

leitor Fingerscan tem de se encontrar no estado de entrega (os LED vermelho 

e verde acendem-se continuamente). Para colocar o leitor de impressão digital 

Fingerscan no estado de entrega, consulte a página 49.

O modo de utilização “Funcionamento básico” já está predefinido. Para comutar 

para o modo de utilização “Gestão de grupos”, introduza a seguinte combinação 

de teclas no comando à distância: 99 OK 93 OK.

Após 10 segundos, ambos os LED apagam-se por breves instantes e depois 

voltam a acender-se.

Para regressar ao modo de utilização “Funcionamento básico”, o leitor de im-

pressão digital Fingerscan terá de ser primeiro colocado novamente no estado 

de entrega (ver página 49). Neste caso, todos os dedos memorizados são apa-

gados. No estado de entrega, tem de introduzir a seguinte sequência de teclas: 

99 OK 92 OK.

Processo de inicialização

Quando se altera o modo de utilização, pode ocorrer inicialmente um processo 

de inicialização. Neste caso, ambos os LED piscam aprox. 10 a 20 segundos. 

Se, a seguir, ambos os LED se acenderem continuamente, o leitor de impressão 

digital Fingerscan encontra-se no estado de entrega. A alteração do modo de 

utilização funcionou. Se os LED não piscarem após o processo de inicialização, 

o leitor de impressão digital Fingerscan não se encontra no estado de entrega. 

A alteração do modo de utilização tem de ser repetida.
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Manuseamento

Fingerscan integrado no puxador tipo barra

Registar  dedos “master” no modo de utilização “Funcionamento básico”

Registar o primeiro  dedo “master” 

Encontrará informações detalhadas sobre o  dedo “master” na página 47.

Requisito: O aparelho encontra-se no estado de entrega (os LED vermelho e 

verde acendem-se continuamente). Caso contrário, é necessário realizar uma 

reposição (ver página 49) .

1. Passe o  dedo “master” desejado 1 vez sobre o sensor e aguarde 3 segundos. 

Os LED vermelho e verde apagam-se por breves instantes e depois voltam a 

acender-se continuamente.

2. Passe o  dedo “master” pela 2.ª vez sobre o sensor e aguarde 3 segundos. 

Os LED vermelho e verde apagam-se por breves instantes e voltam a acender-se 

continuamente.

3. Passe o  dedo “master” pela 3.ª vez sobre o sensor e aguarde 3 segundos. 

No fim, o LED verde acende-se por breves instantes.

O aparelho encontra-se agora no estado operacional (nenhum LED aceso). Pode 

registar agora mais  dedos “master” ou os primeiros dedos do utilizador. Se, 

durante o processo de registo, se tiver passado um dedo sobre o sensor e este 

não tiver sido reconhecido como  dedo “master”, os LED vermelho e verde con-

tinuam acesos. É necessário repetir o processo de registo do  dedo “master”. 

Não podem decorrer mais de 60 segundos entre os 3 processos de registo de  

dedos “master”; caso contrário, o registo terá de ser repetido.

Registar mais  dedos “master”

Requisito: Após o registo do primeiro  dedo “master”, o aparelho encontra-se 

no estado operacional (nenhum LED aceso).

1. Passe um  dedo “master” já registado 1 vez sobre o sensor. Deste modo, 

inicia-se o processo de programação. Os LED vermelho e verde acendem-se por 

breves instantes e depois apagam-se.

2. Prima sequencialmente as teclas E e 0 do comando à distância. Sempre que 

prime uma tecla, o LED verde acende-se para o confirmar.
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3. De seguida, registe um ou vários  dedos “master” novos (para o efeito, con-

sultar “Registar o primeiro  dedo master”, passos 1 a 3 na página 52). Cada vez 

que se regista corretamente um  dedo “master”, o LED verde acende-se breve-

mente e volta a apagar-se.

4. O processo de registo está concluído quando os LED vermelho e verde pis-

cam 3 vezes após um período de espera de 7 segundos.

Registar dedos do utilizador no modo de utilização “Funcionamento básico”

Os  dedos “master” não podem ser registados como dedos do utilizador. Não 

são aceites (ambos os LED piscam). É aconselhável memorizar pelo menos 6 

vezes cada dedo do utilizador para otimizar a taxa de reconhecimento. No caso 

de impressões digitais dificilmente reconhecíveis, pode ser necessário repetir o 

processo de registo do mesmo dedo do utilizador até 10 vezes (quantas mais 

vezes, melhor será o reconhecimento) ou utilizar outro dedo como dedo do utili-

zador. Não podem decorrer mais de 10 segundos desde o início do processo de 

registo com o  dedo “master”; caso contrário, o processo é interrompido (o LED 

vermelho pisca).

Requisito: Após o registo de um  dedo “master” ou de vários  dedos “master” 

(máximo 3 no total), o aparelho encontra-se no estado operacional (nenhum 

LED aceso).

1. Passe um  dedo “master” sobre o sensor. Primeiro, acende-se o LED verde e 

depois tanto o verde como o vermelho por breves instantes.

2. Passe um dedo do utilizador várias vezes (no mínimo 6 vezes por dedo) sobre 

o sensor. Depois de cada gravação concluída com sucesso, o LED verde pisca 

como confirmação. No caso de qualidade insuficiente, o LED vermelho acende-

-se. O processo de registo do dedo do utilizador tem de ser repetido. 

3. Depois de concluído o processo de registo, para o confirmar, os LED verme-

lho e verde acendem-se 3 vezes após 7 segundos.

4. Repita os passos de 1 a 3 para cada dedo do utilizador adicional.

5. Depois de concluído o processo de registo, o aparelho encontra-se no estado 

operacional (nenhum LED aceso). É possível registar agora mais  dedos  

“master” (no máximo 3 no total) ou dedos do utilizador.
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Manuseamento

Fingerscan integrado no puxador tipo barra

Reconhecimento de impressões digitais/abertura da porta

Requisito: O aparelho encontra-se no estado operacional (nenhum LED aceso).

1. Passe o dedo do utilizador sobre o sensor. Se o dedo for reconhecido, o LED 

verde acende-se. A fechadura motorizada é destrancada.

2. Se o dedo não for reconhecido, o LED vermelho acende-se. É necessário 

passar novamente o dedo sobre o sensor. Se o dedo não for reconhecido após 

várias tentativas, é possível que não tenha autorização para o acesso.

Apagar dedos do utilizador ou “master” no modo de utilização “Funcionamento 

básico”

Neste modo de utilização, os dedos do utilizador e “master” não podem ser 

apagados individualmente. Para apagar todos os dedos registados, é necessário 

efetuar uma reposição (ver página 49). Tenha em conta que, nesse caso, tam-

bém são apagados os  dedos “master” já memorizados.

Modo de utilização “Gestão de grupos”

Alterar o modo de utilização

Iluminação em cada acionamento de tecla

Sempre que prime uma tecla no comando à distância, o LED verde acende-se 

brevemente para o confirmar. Se, ao premir uma tecla, o LED verde não se acen-

der, o acionamento da tecla não foi reconhecido.

Pode permutar o modo de utilização com o comando à distância. Para tal, o lei-

tor Fingerscan deve estar no estado de entrega (LED vermelho e verde acendem 

continuamente). Para colocar o Fingerscan no estado de entrega, consulte a pag 

49. O modo de utilização “Funcionamento básico” vem predefenido, para per-

mutar para modo de utilização “Gestao de grupos”, deve introduzir no comando 

a seguinte combinação: 99 OK 93 OK. 

Após 10 segundos, ambos os LED se apagam por breves instantes e em seguida 

voltam a acender-se. Para voltar ao modo de utilização “Funcionamento básico”, 

o Fingerscan terá de ser colocado de novo no modo de entrega (ver página 49), 

introduzindo a seguinte combinação: 99 OK 92 OK. Neste caso, todos os dedos 

memorizados serão apagados.
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Processo de inicialização

Quando se altera o modo de utilização, pode ocorrer inicialmente um processo 

de inicialização. Neste caso, ambos os LED piscam aprox. 10 a 20 segundos. 

Se, a seguir, ambos os LED se acenderem continuamente, o leitor de impressão 

digital Fingerscan encontra-se no estado de entrega. A alteração do modo de 

utilização funcionou. Se os LED não piscarem após o processo de inicialização, 

o leitor de impressão digital Fingerscan não se encontra no estado de entrega. 

A alteração do modo de utilização tem de ser repetida.

Registar  dedos “master” no modo de utilização “Gestão de grupos”

Registar o primeiro  dedo “master”

Encontrará informações detalhadas sobre o  dedo “master” na página 47.

Requisito: O aparelho encontra-se no estado de entrega (os LED vermelho e 

verde acendem-se continuamente). Caso contrário, é necessário realizar uma 

reposição (ver página 49).

1. Passe o  dedo “master” desejado 1 vez sobre o sensor e aguarde 3 segundos. 

Os LED vermelho e verde apagam-se por breves instantes e depois voltam a 

acender-se continuamente.

2. Passe o  dedo “master” pela 2.ª vez sobre o sensor e aguarde 3 segundos. 

Os LED vermelho e verde apagam-se por breves instantes e voltam a acender-se 

continuamente.

3. Passe o  dedo “master” pela 3.ª vez sobre o sensor e aguarde 3 segundos. 

No fim, o LED verde acende-se por breves instantes.

O aparelho encontra-se agora no estado operacional (nenhum LED aceso). Pode 

registar agora mais  dedos “master” (no máximo 3 no total) ou os primeiros 

dedos do utilizador.

Se, durante o processo de registo, se tiver passado um dedo sobre o sensor 

e este não tiver sido reconhecido como  dedo “master”, os LED vermelho e 

verde continuam acesos. É necessário repetir o processo de registo do  dedo 

“master”.

Não podem decorrer mais de 60 segundos entre os 3 processos de registo de  

dedos “master”; caso contrário, o registo terá de ser repetido.
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Manuseamento

Registar mais  dedos “master”

Requisito: Após o registo do primeiro  dedo “master”, o aparelho encontra-se

no modo operacional (nenhum LED aceso).

1. Passe um  dedo “master” já registado 1 vez sobre o sensor. Deste modo, 

inicia-se o processo de programação. Os LED vermelho e verde acendem-se por 

breves instantes e depois apagam-se.

2. Prima sequencialmente as teclas E e 0 do comando à distância por infraver-

melhos. Sempre que prime uma tecla, o LED verde acende-se para o confirmar.

3. De seguida, registe um ou vários  dedos “master” novos (para o efeito, con-

sultar “Registar o primeiro  dedo “master””, passos 1 a 3 na página 55). Cada 

vez que se regista corretamente um  dedo “master”, o LED verde acende-se 

brevemente e volta a apagar-se.

4. O processo de registo está concluído quando os LED vermelho e verde  

piscam 3 vezes após um período de espera de 7 segundos.

Registar dedos do utilizador no modo de utilização “Gestão de grupos”

Iluminação em cada acionamento de tecla

Sempre que prime uma tecla no comando à distância, o LED verde acende-se 

brevemente para o confirmar. Se, ao premir uma tecla, o LED verde não se acen-

der, o acionamento da tecla não foi reconhecido.

1. Passe um  dedo “master” sobre o sensor. Primeiro, acende-se o LED verde e 

depois tanto o verde como o vermelho por breves instantes.

2. Prima a tecla E do comando à distância. Introduza um índice ou um número 

de identificação (número entre 1 e 150). Prima a tecla OK. 

3. Passe um ou vários dedos do utilizador várias vezes (p. ex., 3 a 10 vezes por 

dedo) sobre o sensor. Depois de cada gravação concluída com sucesso, o LED 

verde acende-se como confirmação.

4. O processo de registo está concluído quando os LED vermelho e verde pis-

cam 3 vezes após um período de espera de 7 segundos.

Fingerscan integrado no puxador tipo barra
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No caso de qualidade insuficiente, o LED vermelho acende-se. O processo de 

registo do dedo do utilizador tem de ser repetido.

Anote o índice atribuído a cada dedo, p. ex., na tabela fornecida (ver página 60). 

Os  dedos “master” não podem ser registados como dedos do utilizador. Não são 

aceites (o LED vermelho acende-se). É aconselhável memorizar pelo menos  

3 vezes cada dedo do utilizador para otimizar a taxa de reconhecimento. No caso 

de impressões digitais dificilmente reconhecíveis, pode ser necessário repetir o 

processo de registo do mesmo dedo do utilizador até 10 vezes (quantas mais 

vezes, melhor será o reconhecimento) ou utilizar outro dedo como dedo do utili-

zador. Não podem decorrer mais de 10 segundos desde o início do processo de 

registo com o  dedo “master”; caso contrário, o processo terá de ser reiniciado.

Reconhecimento de impressões digitais/abertura da porta

Requisito: O aparelho encontra-se no estado operacional (nenhum LED aceso).

1. Passe o dedo do utilizador sobre o sensor. Se o dedo for reconhecido, o LED 

verde acende-se. A fechadura motorizada é destrancada.

2. Se o dedo não for reconhecido, o LED vermelho acende-se. É necessário passar 

novamente o dedo sobre o sensor. Se o dedo não for reconhecido após várias 

tentativas, é possível que não tenha autorização para o acesso.

Apagar dedos registados no modo de utilização “Gestão de grupos”

Apagar individualmente os dedos do utilizador memorizados

Requisito: O aparelho encontra-se no estado operacional (nenhum LED aceso).

1. Passe um  dedo “master” sobre o sensor (os LED vermelho e verde acendem-se 

por breves instantes).

2. Prima a tecla D do comando à distância.

3. Introduza o índice ou o número de identificação do dedo do utilizador que 

pretende apagar.

4. Prima a tecla OK.

5. Passe o  dedo “master” novamente sobre o sensor (os LED vermelho e verde 

acendem-se por breves instantes).

57Resolução de problemasLimpeza e manutenção



Apagar  dedos “master”

No modo de utilização “Gestão de grupos”, os  dedos “master” não podem ser 

apagados individualmente. Para apagar um  dedo “master”, terá de efetuar uma 

reposição. Tenha em conta que, durante a reposição, todos os dedos do utiliza-

dor e “master” registados são apagados.

Reposição/estado de entrega: com o Fingerscan

Para apagar todas as impressões digitais memorizadas, realiza-se uma reposi-

ção. Assim, o aparelho volta ao estado de entrega. Para isso, passe primeiro um  

dedo “master” brevemente 2 vezes seguidas e depois ainda 1 vez (3 vezes no 

total) sobre o sensor:

• Depois da 2.ª leitura do  dedo “master”, o modo de eliminação está inicializa-

do (ambos os LED piscam).

• Depois da 3.ª leitura do  dedo “master”, o processo de eliminação é iniciado 

(o LED verde acende-se).

• No fim do processo, o aparelho regressa ao estado de entrega (os LED verme-

lho e verde acendem-se continuamente).

Reposição/estado de entrega: com o comando à distância

Em alternativa, também poderá efetuar uma reposição com o comando à distân-

cia para apagar todas as impressões digitais. Assim, o aparelho volta ao estado 

de entrega.

Iluminação em cada acionamento de tecla

Sempre que prime uma tecla no comando à distância, o LED verde acende-se 

brevemente para o confirmar. Se, ao premir uma tecla, o LED verde não se acen-

der, o acionamento da tecla não foi reconhecido.

Requisito: O aparelho encontra-se no estado operacional (nenhum LED aceso).

O código de eliminação (código de 6 dígitos, configuração de fábrica) está indi-

cado num autocolante no comando à distância.

Introduza com o comando à distância (posicionado à frente do LED): 

DA → código de eliminação → OK.

Sempre que prime uma tecla, o LED verde acende-se brevemente para o con-

firmar. De seguida, o aparelho regressa ao estado de entrega (os LED vermelho 

e verde acendem-se continuamente). Se o código não for reconhecido, o LED 

vermelho acende-se por breves instantes.

Manuseamento

Fingerscan integrado no puxador tipo barra
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Alterar o código de eliminação

Iluminação em cada acionamento de tecla

Sempre que prime uma tecla no comando à distância, o LED verde acende-se 

brevemente para o confirmar. Se, ao premir uma tecla, o LED verde não se acen-

der, o acionamento da tecla não foi reconhecido.

O código de eliminação (código de 6 dígitos, configuração de fábrica) está 

indicado num autocolante no comando à distância. Por razões de segurança, o 

código de eliminação de 6 dígitos ajustado de fábrica deve ser sempre alterado. 

Guarde o código novo num local seguro para evitar a sua perda ou o uso indevi-

do. Tenha em conta: 

1. Segure o comando à distância diretamente à frente dos LED.

2. Prima sequencialmente as teclas D e E.

3. Introduza o código de eliminação antigo.

4. Prima a tecla OK.

5. Introduza um novo código de 6 dígitos.

6. Prima a tecla OK.

7. Introduza novamente o novo código.

8. Prima a tecla OK.

9.  Quando o processo estiver concluído corretamente, ambos os  

LED piscam 3 vezes.

Modo de bloqueio

Se se passar 10 vezes seguidas um dedo não autorizado (o LED vermelho acen-

de-se) sobre o sensor, o aparelho muda para um modo de bloqueio. O modo 

de bloqueio tem uma duração limitada. Depois de mais 10 tentativas falhadas, o 

tempo de bloqueio aumenta de forma correspondente (intervalos de bloqueio:  

1 minuto, 5 minutos, 30 minutos e 1 hora).

Desbloquear: O modo de bloqueio pode ser cancelado a qualquer momento 

passando 1 vez um dedo registado ( dedo “master” ou do utilizador) sobre o 

sensor. De seguida, pode abrir-se a porta como de costume com o dedo do 

utilizador.
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Manuseamento

A tabela que se segue serve de guia para documentar os dedos registados. 

Documentação das impressões digitais registadas

Fingerscan integrado no puxador tipo barra

Dedo registado (marcar) Nome Nota
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Dedo registado (marcar) Nome Nota
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A

Porteiro automático
Com o porteiro automático, a porta pode ser aberta, por exemplo, através de um botão ou intercomunicador, 
desde que não esteja trancada com a chave. Possível nos seguintes mecanismos de fecho:
• Fechadura manual (fechar e abrir manualmente)
• Fechadura motorizada (fechar e abrir com motor)

Manuseamento

Modelo 105 00

Durante a presença de um sinal elétrico no porteiro automático, este está des-

bloqueado. Enquanto o sinal estiver presente, pode abrir-se a porta.

Além disso, é possível colocar o porteiro automático na posição de abertura 

diurna com o comutador preto (A). Neste caso, a porta mantém-se permanente-

mente aberta. Pode repor a posição de abertura diurna, colocando novamente o 

comutador preto na sua posição original.

Modelo 107 00

Quando recebe um breve sinal elétrico ou um impulso, o porteiro automático 

permanece desbloqueado, até a porta ser aberta 1 vez. Volta a bloquear quando 

a porta é novamente fechada.

Além disso, é possível colocar o porteiro automático na posição de abertura 

diurna com o comutador preto (A). Neste caso, a porta mantém-se permanente-

mente aberta. Pode repor a posição de abertura diurna, colocando novamente o 

comutador preto na sua posição original.
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B

Abertura diurna
A abertura diurna permite abrir a porta sem chave, tanto pelo lado interior como pelo lado exterior. É estiver 
equipada com uma pega exterior ou um puxador tipo barra exterior. É possível com:
• Fechadura manual (fechar e abrir manualmente)
• Fechadura automática (fechar automaticamente e abrir manualmente) com função de retenção
• Fechadura motorizada (fechar e abrir com motor)

A força da mola da porta pode variar em função da estação do ano ou da tem-

peratura exterior. No verão, o processo de fecho pode ocorrer eventualmente 

mais devagar e, no verão, mais depressa. Isto deve-se à variação da viscosidade 

do óleo das engrenagens devido à temperatura. Estas diferenças de funciona-

mento podem ser compensadas através de uma válvula. 

Mola da porta 
A mola da porta fecha automaticamente a folha após a abertura da porta. A mola da porta está disponível em todos os 

mecanismos de fecho.

Porta com fechadura manual

Vire o comutador deslizante (A). Pode anular a abertura diurna, colocando nova-

mente o comutador  deslizante na sua posição original.

Porta com fechadura automática

Numa fechadura automática com abertura diurna, pode desativar o fecho auto-

mático. Para o efeito, tem de empurrar primeiro o puxador para baixo, até ao 

batente, e mantê-lo nessa posição. Enquanto isso, vire o comutador deslizante 

(B). Adicionalmente, vire o comutador deslizante (A).

No caso de uma pega exterior ou um puxador tipo barra exterior, pode abrir a 

porta tanto pelo lado interior como pelo lado exterior. É possível anular a aber-

tura diurna mantendo primeiro o puxador empurrado para baixo, enquanto vira o 

comutador deslizante (B) para a posição original.  

De seguida, volte a colocar o comutador deslizante (A) na sua posição original.

Porta com fechadura motorizada

Para o manuseamento da abertura diurna numa porta com fechadura motoriza-

da, consulte as páginas 32 e 33.

A
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Função antipânico
A função antipânico permite abrir a porta a qualquer momento em caso de emergência, para que as pessoas 
possam sair do edifício de forma segura. A função antipânico está incluída, de série, no sistema de fecho mo-
torizado (fechadura motorizada: fechar e abrir com motor).  
A função antipânico pode ser adquirida como opção para os seguintes mecanismos de fecho:

Segurança de uso

• Fechadura automática (fechar automaticamente e abrir manualmente)
• Fechadura automática com abertura motorizada (fechar automaticamente, abrir 

com motor)

Função antipânico

Função B (função de comutação):  

Fechadura automática com função de saída de emergência e antipânico para 

puxadores exteriores 

O puxador exterior é sempre independente da função antipânico. Desse modo, 

a porta pode ser operada com o puxador exterior se este estiver desbloqueado. 

Com o puxador bloqueado, a porta só pode ser aberta acionando o cilindro. 

Do lado de dentro, a porta abre-se sempre utilizando o puxador ou a barra 

antipânico.

Função E (função de mudança):  

Ferragem automática com função de saída de emergência e antipânico para pu-

xador exterior Desde o exterior, a porta apenas pode ser aberta através do cilin-

dro. A porta pode ser sempre aberta pelo interior através da função antipânico.

Para a função antipânico, não é necessário o cilindro com função de rotação 

livre.
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1.

3.

2.

4.

Posição de fecho controlada

Esta versão opcional está disponível com a função antipânico E. Tenha em conta 

que esta função não é permitida para portas corta-fogo e corta-fumo.

Ativar a posição de fecho

1. Ao acionar o puxador ou a barra, todos os elementos de fecho recolhem.

2. Rode a chave do cilindro no sentido de fecho, até ao batente.

3. Solte o puxador ou a barra e rode a chave do cilindro para trás e retire-a. 

Todos os elementos de fecho permanecem recolhidos.

Desativar a posição de fecho

4. Rode a chave do cilindro no sentido de abertura, até ao batente.  

Rode a chave do cilindro para trás e retire-a. Todos os elementos de fecho estão 

agora desbloqueados.
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QM0208-001 - 08/2012 
Art. 68-0560-00-31

Produktionsabnahme - Collaudo - Contrôle de production -  
Recepción del producto - Production Acceptance Certificate - 
Recepção do produto

Checkliste - Checklist - Liste de contrôle - Checklist - Checklist + - N

alle Beschläge, Bänder und Griffe montiert - installazione completa di ferramenta, cerniere e maniglie - Toutes les gâches, paumelles,  
béquille sont montées - Todos los elementos de herraje, bisagras y manillas montados - All fittings, hinges and handles installed

Flügelüberschlag Maße und Tolleranzen - misure e tolleranze del sormonto anta - Recouvrement ouvrant, dimensions et tolérance -  
Solape de hoja medidas y tolerancias - Sash overlap: measures and tolerances

Funktionstüchtigkeit und vollständige Öffenbarkeit - perfetta funzionalità ed apertura completa - Efficacité du fonctionnement et ouverture complète - 
Aptitud funcional y posibilidad de apertura total - Correct operational performance and ability of the door to be opened completely

Dübelbohrung für Befestigung am Rahmen vorhanden - porta fissata correttamente tramite fori di fissaggio - Trous de fixation existants  
sur dormant - Fijación del marco mediante tacos / tornillos existente - Fixing of dowel drilling on the frame available

Begleitdokumente Kontrolle Produktion auf Türe geklebt - i documenti relativi al controllo di produzione sono affissi alla porta -  
Documents de contrôle en production collés sur la porte - Documentación de control de producción adherida a la puerta -  
Accompanying production control documents adhered to the door

fester Sitz des Schlosses - corretto posizionamento in sede della serratura - Verrous solidement fixés -  
Posicionamiento fijo de la cerradura - Tight fixing of lock

fester Sitz der Schließteile - corretto posizionamento in sede degli scontri - Gâches solidement fixées -  
Posicionamiento fijo de los medios de fijación - Tight fixing of locking devices

fester Sitz der Bänder - corretto posizionamento in sede delle cerniere - Paumelles solidement fixés -  
Posicionamiento fijo de las bisagras - Tight fixing of hinges

Eingriff der Falle - entrata scrocco nello scontro - Positionnement du pêne - Encaje del pestillo - Engagement of latchbolt

Kontrolle, ob bei Verschlussbetätigung und vorgeschlossenem Riegel, Falle und Riegel vollständig zurückgezogen werden - controllo del completo 
arretramento di scrocco e rostro quando la porta viene serrata - Contrôle du retrait complet du pêne et du verrou lorsque qu‘ils sont actionnés - 
Control si al accionar el cierre con la cerradura trabada, tanto el pestillo como los cierres se recogen por completo - Control if at the activation of 
the push bar with pre-locked bolt, latch and bolt are completely retracted.

Legende - Legenda - Légende - Leyenda - Legend
Prüfung positiv = +, Prüfung negativ = -, nicht zutreffend = N / esito positivo = +, esito negativo = -, non applicabile = N / contrôle positif = +, contrôle  
négatif = -, sans objet= N /examen positivo = +, examen negativo = -, no se aplica = N / positive examination = +, negative examination = -, not applicable = N

Unterschrift Prüfer - Firma responsabile della verifica -  
Signature du contrôleur - Firma de examinador - Signature Certifier  _________________________________________________________________________________________

Lochung?!

Allgemeine Daten - Dati generici - Informations générales - Datos generales - General data - Dados gerais

Datum - Data - Date - Fecha - Date

Prüfer - Responsabile della verifica - Nom du contrôleur - Examinador - Name of certifier

Auftragsnummer - Numero d’ordine - Numéro de commande - Número de pedido - Order number

Panikverschluss nach EN 1125 - Chiusura antipanico secondo EN 1125 - Verrouillage anti-panique selon EN 1125 -  
Cerradura antipánico según EN 1125 - Panic exit devices according to EN 1125

Notausgangsverschluss nach EN 179 - Chiusura per uscita di emergenza secondo EN 179 - Fermeture issue de secours selon EN 179 -  
Cerradura para puertas de salida de emergencia según EN 179 - Emergency exit devices according to EN 179

Messung der Freigabekräfte ohne Türschließer - Determinazione della forza di rilascio senza chiudiporta - Mesure de la force d’actionnement sans 
ferme-porte - Medición de las fuerzas de liberación sin cierrapuertas - Measuring of operating forces without door closer

Messung der Freigabekräfte mit Türschließer - Determinazione della forza di rilascio con chiudiporta - Mesure de la force d’actionnement avec 
ferme-porte - Medición de las fuerzas de liberación con cierrapuertas - Measuring of operating forces with door closer

Messung der Freigabekräfte mit Elektroöffner - Determinazione della forza di rilascio con apriporta elettrico - Mesure de la force d’actionnement avec 
ouvre-porte électrique - Medición de las fuerzas de liberación con portero automático - Measuring of operating forces with electric door opener

Wert in N geöffnet - Valore in N porta aperta - Valeur en N ouverte -  
Valor en N abierto - Value in N open

Newton _________________________________________________

Wert in N geschlossen - Valore in N porta chiusa - Valeur en N fermée -  
Valor en N cerrado - Value in N closed

Newton _________________________________________________
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Checkliste Erstinbetriebnahme - Checklist prima messa in funzione -  
Check-liste première mise en service - Checklist a la puesta en 
funcionamiento inicial - Checklist for the Initial Commissioning - 
Checklist de ativação do funcionamento
Allgemeine Daten - Dati generici - Informations générales - Fechas generales - General data - Dados gerais

Datum - Data - Date - Fecha - Date  

Monteur - Posatore - Poseur - Montador - Fitter

Kommission - Commissione - Référence - Referencia - Commission

Panikverschluss nach EN 1125 - Chiusura antipanico secondo EN 1125 - Verrouillage anti-panique selon EN 1125 -  
Cerradura antipánico según EN 1125 - Panic exit devices according to EN 1125

Notausgangsverschluss nach EN 179 - Chiusura per uscita di emergenza secondo EN 179 - Fermeture issue de secours selon EN 179 -  
Cerradura para puertas de salida de emergencia según EN 179 - Emergency exit devices according to EN 179

Checkliste - Checklist - Check-liste - Checklist - Checklist + - N

Sperrgegenstücke wie Bodenmulden auf Verschmutzungen überprüft und ggf. gereinigt.
È stato controllato e liberato da ogni residuo il foro della boccola a pavimento.
Contrôle de la gâche platine au sol et nettoyage des éventuels débris.
Piezas de cierre como casquillos del suelo deben ser revisados y limpiados en caso de suciedad.
Engaging elements (keepers) must be checked if they are dirty and must be cleaned in that case.

Montage ist in Übereinstimmung mit der Montageanleitung erfolgt (siehe FINSTRAL-Extranet/Montageanleitungen).
La posa è stata eseguita in conformità con le istruzioni di montaggio fornite dal produttore (vedere area Extranet sul sito  
www.finstral.com - menu istruzioni di posa).
Pose effectuée en conformité avec les instructions de pose (voir instructions de pose FINSTRAL sur Extranet).
El montaje ha sido efectuado según las instrucciones de montaje del fabricante (ver área extranet en www.finstral.com - menú manual montaje).
The installation must be carried out according to the installation instructions of the manufacturer (see FINSTRAL Extranet/ Installation instructions).

Verschluss entsprechend den Anweisungen des Herstellers geschmiert (siehe Broschüre "Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise" im FINSTRAL-Internet).
Il dispositivo di chiusura è stato lubrificato secondo le indicazioni del produttore (vedere opuscolo "Istruzioni d’uso e avvertenze per la sicurezza" sul sito  
www.finstral.com).
Lubrification des pièces de fermeture réalisée selon les instructions du fabricant (voir "Guide d’utilisation consignes de sécurité" sur le site internet FINSTRAL).
El cierre está engrasado según las instrucciones del fabricante (ver "Instrucciones de uso y seguridad" en www.finstral.com).
Lock has been lubricated according to the instructions of the manufacturer (see "Instruction manual and safety guidelines" on www.finstral.com).

Keine nachträglichen Veränderungen am Beschlag vorgenommen.
Non è stata apportata nessuna modifica successiva alla ferramenta.
Aucune modification du ferrage effectuée ultérieurement.
No hay dispositivos adicionales añadidos posteriormente al equipamiento de cierre.
No subsequent alterations of the fitting elements were undertaken.

Sämtliche Bauteile der Anlage entsprechen weiterhin der Auflistung der ursprünglich mit der Anlage gelieferten zugelassenen Bauteile.
Tutte le componenti del sistema sono conformi ai componenti ammessi, forniti originariamente assieme al sistema.
Tous les composants du système sont conformes à la liste des composant admis, fournis originellement avec le système.
Todas las partes del equipo corresponden al listado original de despiece autorizado del equipo suministrado inicialmente.
All structural components of the product correspond to the originally delivered list of approved components. 

Keine Lockerung von Beschlags- und Befestigungsschrauben.
Le viti non si allentano e la ferramenta è fissata saldamente.
Pas de jeu dans les vis de ferrage et de fixation.
Los tornillos no se aflojan y el herraje se fija rígidamente.
No loosening of fitting bolts.

Legende - Legenda - Légende - Leyenda - Legend
Prüfung positiv = +, Prüfung negativ = -, nicht zutreffend = N / esito positivo = +, esito negativo = -, non applicabile = N / contrôle positif = +, contrôle  
négatif = -, sans objet= N /examen positivo = +, examen negativo = -, no se aplica = N / positive examination = +, negative examination = -, not applicable = N

Zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit muss die Wartung monatlich durch eine Fachfirma oder geschultes Personal durch nochmaliges Abarbeiten dieser Checkpunkte erfolgen.

Per garantire l’idoneità d’uso la manutenzione va effettuata mensilmente ad opera di un’impresa specializzata o di personale qualificato verificando ogni singolo punto della presente checklist.

Pour garantir le bon fonctionnement, l'entretien est à effectuer mensuellement par une entreprise spécialisée ou par du personnel formé en suivant de nouveau cette liste.

Para garantizar la idoneidad de uso, el mantenimiento debe llevarse a cabo mensualmente en manos de un especialista o de personal cualificado para el control de cada uno de los puntos presentes en la 
checklist.

In order to guarantee the usability,  the maintenance must be carried out every month by a specialized company or trained personnel by checking all points in this list once again.
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Receção do produto para portas antipânico e de saída de emergência

O formulário da receção do produto é emitido pelo fabricante. É fornecido com 

a porta de entrada e certifica que a porta foi entregue com todos os componen-

tes em perfeitas condições.

A lista de verificação “Primeira colocação em funcionamento” é preenchida pelo 

instalador logo após a montagem e entregue ao cliente. Certifica que a porta foi 

montada e colocada em funcionamento corretamente. 

Indicação para o proprietário: Após um ano, cabe ao proprietário realizar um 

teste funcional. Para garantir a funcionalidade, a manutenção tem de ser reali-

zada mensalmente por uma empresa especializada ou por pessoal qualificado, 

verificando novamente os pontos indicados na lista de verificação “Primeira 

colocação em funcionamento”.

Puxador

Ao acionar o puxador, a ferragem abre-se. É possível abrir sempre a porta, inde-

pendentemente de a fechadura estar trancada ou destrancada.

Autocolantes verdes

Os autocolantes verdes indicam o sentido de abertura da porta de saída de 

emergência. São fornecidos por nós e devem ser aplicados no lado do puxador 

da porta.

Acionamentos interiores para portas antipânico e de saída de emergência

Barra antipânico

Ao empurrar a barra no sentido de abertura (sentido de saída de emergência), a 

fechadura destranca-se. A porta abre-se sempre, independentemente de a fecha-

dura estar trancada ou destrancada.

Barra antipânico Pushbar

Ao empurrar a barra Pushbar no sentido de abertura (sentido de saída de emer-

gência), a fechadura destranca-se. A porta abre-se sempre, independentemente 

de a fechadura estar trancada ou destrancada.
Barra Pushbar  

acionada
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A limpeza correta
É possível limpar as portas de entrada da Finstral de forma simples e em pouco tempo. Aqui encontrará indi-
cações importantes para a correta limpeza e manutenção.

Limpeza e manutenção
Limpeza das superfícies

Qual é a melhor forma de limpar?

Uma limpeza minuciosa deve acontecer, pelo menos, 2 vezes por ano. Desta for-

ma, previne a acumulação de partículas de pó, fumo ou gases residuais que podem 

danificar o material e os elementos construtivos, bem como afetar a aparência da 

superfície. Uma limpeza regular é importante, em especial junto ao mar e perto de 

fontes de poeiras. Caso se trate de sujidade mais corrosiva como excrementos de 

pássaros, etc., deve eliminá-las imediatamente. 

Quais são os melhores produtos de limpeza?

A sujidade ligeira pode ser amolecida com água morna com um pouco de de-

tergente de pH neutro. De seguida, pode remover a sujidade com um pano de 

microfibras. 

O que não posso utilizar para a limpeza?

Nunca use água altamente alcalina, detergentes abrasivos, solventes, álcool, ácidos 

(p. ex., solventes de ferrugem), especialmente ácido fluorídrico, bem como pro-

dutos de limpeza que contenham flúor ou toalhetes na limpeza. Podem corroer a 

superfície e provocar danos irreparáveis.  

Não utilize agentes de polimento e detergentes abrasivos ou outros produtos que 

contenham acetona ou éster, especialmente para superfícies mates, uma vez que 

isso fará com que a superfície fique brilhante. Os produtos ou aditivos de limpeza 

abrasivos como palha-de-aço, etc. podem riscar a superfície e também não podem 

ser utilizados. As ferramentas abrasivas como escovas, palha-de-aço, decapantes 

de aço, esfregonas, facas, lâminas de barbear ou objetos semelhantes causam arra-

nhões na superfície e não podem ser utilizados.

Evitar a formação de manchas

As manchas formam-se frequentemente através da limpeza com solventes orgâ-

nicos em combinação com água fria e toalhetes usados repetidamente. Para uma 

limpeza sem sombras nem manchas, é aconselhável limpar com água morna e 

secar a superfície com panos de microfibras disponíveis no mercado.

Primeira limpeza após a montagem

Retire primeiro a película de proteção. De seguida, remova a etiqueta e guarde-a. 

A contaminação da superfície com argamassa, pasta de cimento e resíduos de 

materiais de construção provoca corrosões, causando assim danos irreparáveis. 

Remova imediatamente e com cuidado essas sujidades.
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Limpeza passo a passo

1. Preparar

Calce luvas e prepare 2 baldes com água morna. Num dos baldes, adicione 

umas gotas de detergente com pH neutro. Prepare 2 panos de microfibras lim-

pos.

2. Lavar

Limpe a superfície da porta com um pano de microfibras humedecido na água 

do balde em que colocou as gotas de detergente (pH neutro), bem escorrido. 

Assim, é possível eliminar areias e poeiras, e amolecer a sujidade mais resis-

tente. De seguida, remova-as com o pano. Se for estritamente necessário (por 

exemplo, em caso de restos de autocolantes), poderá utilizar cuidadosamente 

um raspador próprio para vidro. Aguarde até as sujidades estarem amolecidas. 

Preste atenção à utilização correta do raspador. Trabalhe exclusivamente com 

lâminas afiadas intactas.

3. Limpar os perfis

Abra agora a porta de entrada. Lave o pano de microfibras no balde com o 

detergente (pH neutro) e depois escorra o pano para não pingar. Passe um pano 

húmido na parte de dentro dos aros e das folhas, incluindo todas as ferragens. 

Caso persista alguma sujidade no aro, utilize uma esponja com esfregão. Não se 

esqueça de a humedecer suficientemente antes.

4. Enxaguar

Mergulhe outro pano de microfibras limpo no balde com água limpa. Limpe 

bem todas as peças da porta. Importante: Não deve ficar nenhum resto de de-

tergente nas superfícies de vidro. Este pode ficar queimado pelo sol, causando 

descolorações e manchas.

5. Secar

Acabe de secar os bordos e todos os pontos ainda húmidos com um pano de 

microfibras seco.
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Indicações para PVC

Apesar de existirem produtos de limpeza anitestáticos especiais disponíveis no 

mercado, estes não são adequados para a limpeza do PVC. Existe o perigo de a 

superfície do painel ficar opaca ou frágil ou perder a cor.

Indicações para alumínio

Por norma, não podem ser aplicados agentes ácidos ou produtos alcalinos 

nas nossas superfícies de alumínio, sempre lacadas a pó. O valor do pH não 

pode ser < 5 (ácido) nem > 8,5 (alcalino). Não utilize agentes de polimento e 

detergentes abrasivos ou outros produtos que contenham acetona ou éster 

em superfícies mates, uma vez que isso fará com que fiquem brilhantes. Os 

produtos ou aditivos de limpeza abrasivos como palha-de-aço, etc. podem riscar 

a superfície e também não podem ser utilizados. Os produtos abrasivos tipo 

Schleiffix também não são adequados para superfícies lacadas a pó, porque 

deixam marcas de arranhões.

Indicações para vidro

Para evitar riscos durante a utilização de raspadores para vidro, deve respeitar-se 

o seguinte: amoleça bem com água a sujidade ou a cola a remover. Preste 

atenção à utilização correta do raspador e trabalhe exclusivamente com lâminas 

afiadas intactas.

Nunca use água altamente alcalina, ácidos, especialmente ácido fluorídrico, ou 

produtos de limpeza que contenham flúor na limpeza de vidros. Estas soluções 

podem corroer a superfície dos vidros e provocar danos irreparáveis.

Após a montagem, recomendamos que retire as etiquetas e os resíduos das 

placas de separação, não deixando passar muitos dias. Limpe eventuais resíduos 

de fita adesiva com um produto de limpeza suave. Os resíduos nos vidros que 

não possam ser removidos com água limpa, uma esponja, um raspador, camurça 

ou spray de limpeza usual no mercado e um pano devem ser eliminados com um 

produto suave de limpeza doméstico.

Não realize trabalhos com esmeril ou soldas na proximidade dos vidros. As faís-

cas e respingos de solda danificam a superfície do vidro de forma irreparável.

Não recomendamos limpa-vidros especiais. Assim, reduz-se ao máximo o risco 

de formação de manchas.

Indicações para cerâmica

Os objetos metálicos ou ásperos (raspadores, palha-de-aço, etc.) podem causar

abrasão persistente na superfície e não podem ser utilizados.

Indicações para os respetivos materiais
A Finstral utiliza exclusivamente materiais de alta qualidade altamente robustos e resistentes às intempéries.  
Mas é claro que a longa vida útil depende também dos cuidados certos. A seguir, indicamos-lhe como limpar 
e conservar corretamente as superfícies da sua porta de entrada e a que se deve prestar especial atenção.

Conservação das superfícies

70 Limpeza e manutençãoAcessóriosAbertura e fechoInstruções de segurançaComposição



Indicações para resina sintética

As superfícies nunca podem ser esfregadas com muita força. Caso contrário, as 

superfícies de resina sintética mates ficam brilhantes. Os produtos de limpeza 

cuja utilização não recomendamos em caso algum são: produtos abrasivos, 

produtos de polimento, detergentes, agentes branqueadores, etc., bem como 

produtos de limpeza com ácidos fortes e sais muito ácidos.

Indicações para madeira

De uma forma geral, deve garantir-se que a concentração de humidade do ar 

dentro da habitação não excede os 60%. Se a humidade do ar for superior, ven-

tile os espaços regularmente e várias vezes por dia.
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Ferragem

Para garantir o funcionamento e a mobilidade das ferragens das portas, limpe 

os elementos móveis das ferragens 1 vez por ano com um pequeno pincel e lu-

brifique-os de seguida. Para lubrificar, recomendamos o óleo de manutenção do 

kit de limpeza e conservação (número de referência 280302-01). Abra e feche a 

porta várias vezes para que o lubrificante se distribua uniformemente. Não use 

lubrificantes ou óleos com solventes ou ácidos (p. ex., sprays de remoção de 

ferrugem). Aplique o lubrificante apenas nos elementos das ferragens e assegu-

re-se de que não chega à superfície do perfil.

Não utilize detergentes ou produtos solventes e desengordurantes. Os trabalhos 

de ajuste nas ferragens e a substituição dos elementos das ferragens devem ser 

realizados por técnicos qualificados.

Lubrificar os contatos elétricos

Para se conseguir sempre um contato perfeito entre as superfícies de contato, 

é necessário aplicar 2 vezes por ano um lubrificante de manutenção (número 

de referência 09-93089) nas respetivas superfícies. Quaisquer lubrificantes de 

manutenção de outros fornecedores não são adequados e, por isso, não são 

permitidos.

Juntas

Limpe as juntas 1 vez por ano. Elas mantêm-se elásticas durante muito mais 

tempo se forem limpas regularmente com um pano húmido.

Verifique regularmente as portas, as ferragens, as dobradiças e os respetivos 

dispositivos de acionamento quanto à estabilidade, bem como à presença de 

sinais de desgaste e danos. Recomendamos que mande regularmente verificar e 

efetuar a manutenção de todas as ferragens por um técnico especializado.  

Em caso de dano, só podem ser utilizadas peças originais.

Manutenção das ferragens e juntas

Manutenção anual 
As portas da Finstral são de elevada qualidade e têm uma longa vida útil, exigindo pouca manutenção e  
cuidados. Mas uma 1 vez por ano, deve realizar estes pequenos controlos.
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Nota: As manutenções que excedam as verificações anteriormente indicadas, 

bem como as reparações e a desmontagem só podem ser executadas por 

pessoal técnico qualificado. Os danos nas ferragens só podem ser reparados 

com peças originais. Não proceda a nenhuma reparação por conta própria. Não 

utilize as portas se estas estiverem a necessitar de reparação. A inspeção ou a 

manutenção dos elementos elétricos só deve ser feita por profissionais.

Materiais de embalagem 

Todos os materiais de embalagem que envolvem e protegem os produtos  

Finstral são reutilizáveis. Separe-os ao fazer a sua recolha e eliminação.
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2.

virar

3.

Pilha
CR 2032

Comando à distância para o Fingerscan integrado na porta de entrada:  

Substituição da pilha

Os comandos à distância são de baixo consumo e possuem uma luz de controlo 

da pilha. A pilha tem uma autonomia de cerca de 50.000 acionamentos. Verifi-

que regularmente a luz de controlo da pilha para evitar falhas. Para substituir a 

pilha do comando à distância, proceda do seguinte modo:

1. Vire o comando à distância ao contrário.

2. Abra cuidadosamente a tampa da parte traseira com um objeto fino (p. ex., 

uma chave de fenda plana).

3. Retire a pilha, deslizando-a para baixo. Insira a pilha (tipo CR 2032) nova.  

O símbolo de mais (+) tem de apontar para cima. De seguida, volte a fechar 

cuidadosamente o comando à distância.

1.

Limpeza e manutenção na abertura motorizada

Manutenção regular 
Nas fechaduras automáticas com motor e fechaduras motorizadas, é importante respeitar o seguinte.
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1.

2.

Comando à distância para o Fingerscan integrado no puxador tipo barra:  

Substituição da pilha

Para substituir a pilha do comando à distância num Fingerscan integrado no 

puxador tipo barra, proceda do seguinte modo:

1. Abra cuidadosamente a tampa da parte inferior do comando à distância com 

o dedo indicador e o polegar. Puxe o tabuleiro da pilha para fora.

2. Substitua a pilha (CR 2025) e depois volte a introduzir o tabuleiro da pilha.

Lubrificar as superfícies de contato 

Para garantir sempre um contato perfeito entre as superfícies de contato, deve 

aplicar-se 2 vezes por ano massa para contatos elétricos nas 3 superfícies de 

contato.

Instruções de limpeza importantes

Para limpar os comandos à distância, nunca utilize produtos de limpeza fortes, 

solventes, álcool, ácidos (p. ex., solventes de ferrugem), decapantes de aço ou 

produtos abrasivos.
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Resolução de problemas
Perguntas frequentes

O que devo fazer se perder o cartão de segurança do cilindro da fechadura?

Sem o cartão de segurança, não poderá duplicar a sua chave. Se necessitar de 

duplicar uma chave e já não encontrar o cartão de segurança, terá de substituir 

o cilindro.

O que devo fazer se perder o comando à distância “master”?

Em caso de perda, não poderá programar nem apagar outros comandos à dis-

tância. Se perder o comando à distância “master”, terá de substituir o módulo 

de receção rádio/módulo de controlo. Isso requer uma intervenção do serviço 

de atenção ao cliente.

A porta tem de estar aberta ou fechada ao programar novos comandos à distân-

cia do utilizador e/ou registar a impressão digital do utilizador?

Para programar ou apagar, tem de estar garantido um contato entre a superfície 

para a transmissão de corrente elétrica e de dados e os contatos elétricos. Por 

isso, se tiver uma porta com módulo de receção rádio, a porta só pode estar 

ligeiramente aberta, de modo que a tecla de programação do respetivo módulo 

possa ser acionada e seja simultaneamente garantida a alimentação elétrica. No 

caso de um módulo de controlo integrado, é conveniente fechar a porta durante 

o processo de programação.

Existe risco de a impressão digital ser reproduzida com o leitor Fingerscan?

Não. O dedo não é pousado, mas apenas deslizado sobre o sensor. Assim, 

não fica marcada nenhuma impressão digital que possa ser utilizada para uma 

réplica.

Com um mecanismo de fecho totalmente motorizado, posso ligar o módulo a 

um sistema de alimentação de energia de emergência?

Sim.

Aqui encontrará as respostas.
Às vezes, podemos nós mesmos resolver facilmente pequenos problemas. Aqui encontrará as respostas a 
perguntas frequentes e uma lista de possíveis erros, bem como sua resolução.
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Folha da porta 
deformada de 
forma côncava

Medir aqui a defor-
mação - não pode 
exceder os 4 mm

Nível

Quanto pode deformar-se a folha da porta?

Devido às diferenças de temperatura entre o interior e o exterior, as portas de 

entrada de cor podem deformar-se de forma temporária ou permanente. Nos 

casos mais comuns, trata-se de um defeito meramente visual; em casos mais 

graves, a funcionalidade pode ficar comprometida.

A deformação é admissível desde que as características especificadas em 

termos de estanquidade ao ar e à chuva sejam mantidas. Também tem de estar 

garantido o acionamento, representado por forças de acionamento ≤ 10 Nm nas 

ferragens oscilobatentes. Neste caso, é possível ajustar as ferragens e, se neces-

sário, substituir os pinos de fecho. A prática demonstra que as portas funcionam 

corretamente quando a deformação é ≤ 4 mm. Em alguns casos, a deformação 

também pode exceder os 4 mm sem que se possa considerar um defeito, desde 

que a funcionalidade esteja garantida.

Se desejar medir a deformação, coloque um nível nos pontos extremos do perfil 

no lado côncavo. Para determinar a deformação, meça o desvio máximo da por-

ta da entrada em relação à linha reta do nível.
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Porta de entrada com módulo de controlo

Aqui  encontrará um resumo geral de possíveis erros, as suas causas e a  

resolução para portas de entrada com módulo de controlo.

Tipo de erro Sinais LED  
do módulo de controlo

Possível causa do erro Resolução

A fechadura não tranca  
por completo.

Os LED verde e vermelho 
piscam alternadamente ou 
a fechadura emite 5 sinais 
sonoros depois de se tentar 
trancar.

A fechadura funciona com 
dificuldades.

Podem ser necessários 
trabalhos de reajuste. Con-
tate a assistência técnica da 
empresa instaladora.

A porta está deformada. Podem ser necessários 
trabalhos de reajuste. Con-
tate a assistência técnica da 
empresa instaladora.

Os elementos de fecho estão 
demasiado apertados.

Podem ser necessários 
trabalhos de reajuste. Con-
tate a assistência técnica da 
empresa instaladora.

Os trincos batem num obs-
táculo.

Verifique se todos os 
elementos de fecho estão 
livremente acessíveis ou se a 
sua posição está correta.

Foi instalado um cilindro sem 
identificação FZG.

Instale um cilindro FZG 
(cilindro de rotação livre para 
fechaduras de engrenagem).

A fechadura não  
tranca ou destranca.

Os LED verde e vermelho 
acendem-se.

A ligação de dados entre 
a unidade de acionamento 
eletrónica e o comando está 
interrompida.

Verifique se existe contato 
entre os pinos de contato.

Não existe qualquer contato 
entre os contatos elétricos e 
as superfícies de contato.

Lubrifique as superfícies de 
contato.

Resolução de problemas
Identificação e eliminação de problemas
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Porta de entrada com módulo de controlo

Tipo de erro Sinais LED  
do módulo de controlo

Possível causa do erro Resolução

A fechadura não  
tranca.

O LED verde acende-se. O contato magnético está 
fora de alcance.

Contate a assistência técnica 
da empresa instaladora.

Os LED verde e vermelho 
piscam lentamente.

Não se trata de nenhum erro. 
A função de retenção está 
ativa.

Desative a função de  
retenção. 

O LED verde pisca  
lentamente.

Não se trata de nenhum erro. 
A função de abertura perma-
nente está ativa.

Desative a função de abertu-
ra permanente.

Não é possível abrir a porta 
com o comando à distância 
ou um impulso de abertura 
externo.

O LED vermelho acende-se. O comando à distância não 
está programado.

Programe o comando  
à distância.

A distância ao transmissor é 
demasiado grande.

Aproxime mais o comando à 
distância à porta.

A pilha no comando à distân-
cia está demasiado fraca.

Aproxime mais o comando à 
distância à porta. Se neces-
sário, substitua a pilha.

Os LED verde e vermelho 
acendem-se com a porta 
aberta.

Não se trata de nenhum erro. 
É indicado que a porta está 
aberta durante mais de 20 
segundos.

Feche a porta.  
A fechadura volta a trancar-
-se automaticamente.

O ferrolho permanece reco-
lhido.

O sinal externo de controlo 
nos bornes 9-10 está dema-
siado tempo presente.

Contate a assistência  
técnica da empresa  
instaladora.
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Porta de entrada com módulo de receção rádio

Aqui encontrará um resumo geral dos sinais LED e o seu significado para 

portas de entrada com módulo de receção rádio.

Sinais LED da 
tecla de programação

Significado

O LED acende-se durante  
2 segundos.

Recebeu um sinal de transmissão previamente programado, a fechadura destranca-se de 
forma motorizada.

O LED acende-se durante 
0,5 segundos.

Recebeu um sinal de transmissão ainda não programado, a fechadura não se destranca.

O LED não se acende. O LED não se acende na posição inicial não ativa, porque não recebeu nenhum sinal de 
transmissão. Mas se o LED não se acender apesar do envio de um sinal de abertura, o 
recetor via rádio ou a fechadura motorizada ainda não foram ligados à tensão de funciona-
mento de 12 V DC, ou os cabos na ficha do motor foram ligados incorretamente.

Identificação e eliminação de problemas
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Assistência técnica da empresa instaladora

Na Finstral, temos sempre tudo o que precisa. Trabalhamos de acordo com as 

mais exigentes normas de qualidade e verificamos adicionalmente todas as  

portas de forma meticulosa, ainda durante o processo de produção, submeten-

do-as ao nosso controlo de qualidade interno. Isto garante sempre uma qualida-

de máxima e um produto perfeito. Se, apesar disso, precisar de ajuda, contate  

a assistência técnica da empresa instaladora. Descreva o que pretende da forma 

mais precisa possível e indique o número de identificação da porta de entrada 

em causa.

O número de identificação

Na parte superior de cada porta de entrada, do lado das ferragens, encontra-se 

uma etiqueta com o número de identificação. Não retire esta etiqueta, nem mes-

mo após finalizada a montagem. Ela ajuda-nos a identificar rapidamente todos 

os dados técnicos do elemento defeituoso. A assistência técnica é realizada 

por técnicos qualificados da Finstral. Todas as peças e materiais utilizados são 

produtos originais da Finstral.

Número de identificação
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Sempre à sua disposição.
Ponha-se em contacto.

Finstral Studio Unterinn

Sede principal com 600 m²  

de exposição em Bozen (IT)

Gastererweg 1

39054 Unterinn/Ritten (BZ)

Italia

Tel. +39 0471 296611

finstral.com/unterinn

Falar diretamente com um assessor qualificado: 

Via chat em finstral.com, agendando uma videochamada com o Finstral Studio ou, 

por telefone, através do número 918 942 008.

Finstral Studio Tarragona 

320 m² de exposição  

em Tarragona

Ctra. Nacional 240, KM 14,5

43144 Vallmoll - Tarragona

España

T +34 977 637001

www.finstral.com/tarragona

Distribuidores Finstral  
mais próximos de si: 
finstral.com/procura-de-distribuidor

O seu Finstral Partner mais próximo:


