Manual
de
instalação
FECHADURA ELETRICA

FECHADURA

INTRODUÇÃO:
Prezado(a) Cliente,
Parabéns pela aquisição do revolucionário fechadura
elétrica, pela qual agradecemos.
Solicitamos a leitura prévia deste manual, para assegurar-se
que o uso e a manipulação correta do aparelho possam lhe trazer
satisfação. Esperamos que o mesmo supere suas expectativas.
No caso de quaisquer dúvidas ou dificuldades em relação ao
funcionamento do equipamento, entre em contato com o
distribuidor.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

! Acionamento elétrico e manual;
! Alimentação 12V;
! Chaves, lingueta e cilindro em latão;
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Fechadura elétrica TELEJI (A);
1 Bocal (B);
3 Chaves (C);
2 Parafusos ajustáveis para cilindro (D);
1 Placa de fixação do cilindro (E);
1 Placa de acabamento do cilindro (F);
4 Parafuso de fixação para fechadura (G);
3 Parafuso de fixação para Bocal (H);
Este manual.
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MONTAGEM E INSTALAÇÃO
Colocação do bocal: Deve ser colocado no batente ou parede,
de forma a ficar perfeitamente alinhado á fechadura e a folha da
porta/portão. Para fixar o bocal, colocar 3 parafusos na parte
lateral
Montagem da fechadura:

2

1
Desparafuse os dois parafusos

Coloque a placa de
acabamento (F)
e de fixação (E)

Cilindro externo ajustável
Para a abertura pelo lado externo da
residência, nos modelos com cilindro
ajustável, é necessária a instalação do
conjunto externo do cilindro.
A lingueta deste conjunto deve ser
encaixada num orifício localizado na parte
traseira da fechadura e a placa de fixação,
parafusada na porta/portão.
Ao montar o cilindro externo deve-se observar que os
parafusos deverão ser cortados de acordo com a espessura da
porta/portão e a lingueta deve ser cortada de maneira que encaixe
corretamente no orifício da fechadura.
Os parafusos prolongados é que fixarão o cilindro externo aà
porta/portão.

Ambiente externo
PAREDE

PORTA
Ambiente interno

3

9 mm

Verifique o local a ser colocada a fechadura antes de
qualquer procedimento, faça o furo na porta/portão para o
cilindro da chave, e monte conforme a figura acima.

Parafuso (D)

Parafuso (G)

Parafuso (G)

Lingueta
A fechadura deve ser corretamente fixada, de forma a ficar
firmente posicionada e e alinhada em relação ao bocal e à folha
da porta/portão, deve ter uma estrutura resistente e
indeformável, bem como dobradila que o mantenham sempre
alinhado verticalmente.

ATENÇÃO
O modelo dessa fechadura é exclusivo para portas e portões
fechados (não vazados). Possue já incorporado à fechadura, um
botão para destravamento do portão pelo lado interno.
Tabela de bitola de fios

Obs: Tabela válida para fios de cobre de boa qualidade.
Não tente desmontar as peças internas da fechadura, a
desmontagem das componentes internas poderá danificar o
equipamento, onde não é coberto pela garantia, ficando os custos
do conserto por conta do cliente.
Instalação de segurança
A fechadura não deve ser instalada para o lado de fora dos
portões;
A fechadura não deve ser instalada em portões vazados.
Segue abaixo a possibilidade de desativar o acionador manual
da fechadura. (Não é recomendado)

Remova o fecho dourado conforme a figura acima.

GARANTIA
Tenha em mãos, antes de ligar para a Central de
Assistência Técnica, a Nota Fiscal de compra do produto. Ligue
para SAC 4002-9966.
A garantia é válida quando utilizada pelo primeiro
comprador e sua transferência para terceiro invalida esta
garantia.
A Teleji garante o equipamento descrito neste
Certificado 90 dias, correspondente ao período mínimo
assegurado por lei 90 (noventa dias). Sendo que ao se cadastrar o
produto no site, o cliente recebe mais 90 (noventa) dias, desde que
o produto seja cadastrado antes dos 30 (trinta) dias contado a
partir da data de sua aquisição pelo usuário.
Os serviços em garantia a serem prestados são restritos
unicamente à substituição ou conserto gratuito das peças
defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado,
constate-se falha em condições normais de uso, durante a
vigência desta garantia.
A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho
telefônico sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes
da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso
abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização
fornecidas com o aparelho, defeitos ou danos causados pelo
derramamento de alimentos ou líquidos, exposição do aparelho
telefônico à umidade excessiva causando oxidação da placa,
descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do
aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação,
ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Os serviços descrito na garantia, tanto os gratuitos como
os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados
e indicados pela TELEJI.
O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos
de transporte (ida e volta) do aparelho a esses locais.
A garantia descrita neste certificado somente terá
validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no
ato da aquisição do aparelho telefônico.
O consumidor torna-se responsável pelas despesas e
riscos de transporte de ida aos locais autorizados indicados pela
TELEJI, caso não haja este serviço em sua localidade.
O certificado deve ser apresentado juntamente com a
respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.
Quando necessário, não deixe de entrar em contato com
o Atendimento Produtos TELEJI 4002-9966 ou
WWW.TELEJI.COM.BR.

Modelo: Fechadura t-37
Nome: ____________________________________________
Nota fiscal: : ________________________________________
Data da venda: ______________________________________
Revenda: __________________________________________
Assistencia técnica ___________________________________
Tel._______________________________________________

