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RECOMENDAÇÕES:

PASSO • 1
Definir onde
pretende
instalar o
TimeTec
BLE-2

• Instale o dispositivo perto de uma fonte de en-ergia ativa, no teto acima de
uma porta ou em algum lugar perto da porta para minimizar a ne-cessidade
de cablagem adicional.
• Use a caixa de metal de bricolage para alojar o dispositivo, a fonte de alimentação e a bateria de reserva recarregável.
• Evite instalar o dispositivo num local com nível elevado de humidade ou de
condensação.
Potência de entrada
AC110/240V

BLE-2

Comutação DC12V 3A
Fonte de energia

Bateria
Recarregável
DC12V

• 1 X Bateria de Reserva Recarregável - Para
pro-longar o tempo de espera do sistema
durante uma falha de energia.

• 1 x Botão de Desbloqueio - Ao pressionar este botão
cortará a eletricidade na fechadura e assim será
destravada.
• 1 x Vidro Quebrar Em Caso de Emergência - Um dispositivo de segurança para destravar a porta durante
uma emergência.
• 1 x Interruptor de chave ON-OFF - interruptor de
ativação de segurança para substituir o sistema, em
caso de falha no mesmo.
• 1 x Caixa de Metal de Bricolage - uma caixa de metal
protetora criada para guardar TimeTec BLE-2, a fonte
de alimentação e a bateria de reserva recarregável.
• Instalar a aplicação i-TimeTec.

TETO

Fechadura EM

Vidro Quebrar em
Caso de Emergência

Interruptor
de chave
ON-OFF

EXTERIOR

• 1 x fonte de alimentação comutada PW12V
- fonte de alimentação comutada AC/DC
para manter a bateria carregada durante
o funciona-mento diário.

• 1 X Fechadura Eletrónica (EM600/EM1200)
- Tipo de fechadura eletrónica Normalmente Fechada (NC) e Normalmente Aberta (NO). Ajus-tar o interruptor de saída
do TimeTec BLE-2 para coincidir com o
bloqueio EM.

ACIMA DO TETO

Utilizador
usa a
aplicação
móvel para
desbloquear
a porta

A lista abaixo é necessária para qualquer sistema de acesso a uma única porta.

Botão de Pressão
(Opcional)

INTERIOR

O Guia de Utilizador da Aplicação i-TimeTec
pode ser obtido na aplicação ou no
nosso website em www.i-timetec.com
iOS

OBTENHA O GUIA DE UTILIZADOR DA APP i-TIMETEC PARA BLE-2
www.i-timetec.com/smartble2guide

Android

PASSO • 3

Prepare-se para
instalar

Siga o diagrama abaixo para configurar o TimeTec
BLE-2 e todos os seus acessórios.

PASSO • 4
Arranjo na caixa de
metal

• Fechadura Eletrónica Tipo NC
Fonte de alimentação
comutada PW12V
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PASSO • 5
Inspecionar o progresso
da instalação

• Fechadura Eletrónica Tipo NO

queio, destravará e abrirá a porta com sucesso.

INSPEÇÃO INICIAL
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Conectividade TimeTec BLE-2
• Verifique o estado do LED TimeTec BLE-2.
• Verificar se o LED do Bluetooth está ativado.
• Verificar se o LED da Energia está ativado.

Fechadura Eletrónica
(NC)

Fonte de
alimentação
de 12VDC 3A
Carregar no
Botão de
Desbloqueio

Bateria Recarregável
DC12V

Vidro Quebrar Em Caso
de Emergência (NC)
Interruptor de Chave
Anulação (NC)

• Verificar se o LED do Bluetooth está a
inter-mitente.

SEGUNDA INSPEÇÃO
Fechadura eletrónica e os respetivos
acessórios.
• Verificar se a fechadura eletrónica funciona e
fecha a porta com firmeza. Ajustar a posição da
fechadura, caso não feche a porta com firmeza.
• Verificar se ao pressionar o botão de desblo-

NOTA:
Deslize o interruptor para cima, para ativar o
mo-do Normalmente Aberta (NO).
Deslize o interruptor para baixo, para ativar o
modo Normalmente Fechado (NC).

Este guia foi redigido no
idioma Português. Para
outros idiomas, por favor
consultar o website.

• Ao acionar o modo de teste do vidro quebrar
em caso de emergência, a porta será destravada
permanentemente. Ajustar o vidro quebrar em
caso de emergência para o modo de espera novamente e certificar-se de que a fechadura da
porta está novamente com energia.
• Girar o interruptor de chave anulação para a
posição OFF e certificar-se de que a fechadura
da porta está destravada permanentemente.
Girar o interruptor de chave anulação para a
posição ON e certificar-se de que a fechadura
está no-vamente com energia e a porta trancada.
• Iniciar sessão na aplicação i-TimeTec Mobile,
toque em desbloquear e certificar-se de que a
fechadura eletrónica da porta foi destrava-da
com sucesso.

Para usufruir do período de garantia do produto, registar o
mesmo em http://www.fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm
Se alguma das situações acima não estiver a funcionar como
esperado, por favor verifique se os cabos estão bem ligados ou
entre em contacto com o suporte através do e-mail support@
timeteccloud.com

