
MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

Código MENNO:9574        Revisão  02www.menno.com.br

COFRE 75EG 

COFRE 100EG 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NUNCA DEIXE AS CHAVES DE EMERGÊNCIA CODIFICADAS 
DENTRO DO COFRE.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LOCAL SEGURO

Certificado de Garantia
O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos

de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do
usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a
existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos
decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso. 
Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração

ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem
valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não
autorizadas.
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Ao abrir o cofre pela primeira vez

Mudar o código

Fechar o cofre

Abrir o cofre usando senha

Trocar a bateria (pilhas)

Observações

  Remova a tampa plástica no centro da porta do cofre (entre o botão e 
o painel eletrônico);
 Insira a chave de emergência e gire em sentido anti-horário, após gire 
o botão no sentido horário para abrir a porta;
 ESTA OPERAÇÃO É PADRÃO EM CASO DE ESQUECIMENTO DA SENHA 
OU PILHAS DESCARREGADAS.
 Coloque as pilhas na parte traseira da porta (para abrir o 
compartimento, pressione e arraste a tampa);
 Retire a chave de emergência codificada e guarde-a em lugar seguro.

  Colocar o código 159 (padrão de fábrica), então pressione o botão (*) 
ou (#). A luz verde irá acender. Gire o botão chave e puxe para fora, a porta irá 
abrir. Este procedimento deve ser realizado em até 4 segundos, após ele trava.
 Em caso de três tentativas  consecutivas de abertura do cofre com 
senha incorreta o cofre emite um alarme sonoro e luminoso (led amarelo 
piscando)por 30 segundos.

 Gire o botão chave anti-horário para fechar o cofre.

 Com a porta aberta, pressione o botão de restauração (localizado 
atrás da porta junto a dobradiça) e a luz amarela acenderá. digite o novo 
código (1 à 8 dígitos) e, em seguida, pressione o botão (*) ou (#). Vai ser 
confirmado por dois sinais sonoros a criação do código com sucesso. Se a 
buzina emitir três vezes o sinal sonoro significa que a nova senha é inválida e 
deve ser redefinida novamente.
 Mantenha a porta aberta para habilitação da sua senha.

 Se a luz vermelha está ligada junto com a luz verde, está indicando 
que  você deve trocar a bateria, este fato porém confirma que a bateria 
(pilhas) estão instaladas corretamente. Por favor, façam um teste antes de 
fechar as portas.

 A senha irá se perder depois de 4 horas após o término da carga da 
bateria (pilhas), por favor substitua-as e logo após restaure a senha do cofre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COFRE 75EG

- Dimensões: 75x50x44cm (AxLxP)
- Peso: 53kg
- Em chapa aço bitola 19 e porta bitola 3/16"
- Côr: preto ou bege
- Puxador da porta metálico cromado
- Prateleira: 2 (uma móvel) revestidas com proteção
- Fundo falso móvel
- Abertura mecânica deslizante com 3 ferrolhos
- Painel eletrônico com teclado tipo telefônico e membrana de borracha
- Destravamento eletrônico com senha de 1 a 8 dígitos e solenóide 6v
- Destravamento mecânico com chave de 50 segredos
- Alimentação 4 pilhas AA (não inclusas)
- Acompanha 2 chaves
- Acompanha 4 conjuntos parafusos/buchas para fixação na parede ou 
no chão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COFRE 100EG

- Dimensões: 100x50x44cm (AxLxP)
- Peso: 70kg
- Em chapa aço bitola 19 e porta bitola 3/16"
- Côr: preto ou bege
- Puxador da porta metálico cromado
- Prateleira: 2 (uma móvel) revestidas com proteção
- Fundo falso móvel
- Gaveta 9x19x34cm (AxLxP) e 2 compartimentos falsos
- Abertura mecânica deslizante com 3 ferrolhos
- Painel eletrônico com teclado tipo telefônico e membrana de borracha
- Destravamento eletrônico com senha de 1 a 8 dígitos e solenóide 6v
- Destravamento mecânico com chave de 50 segredos
- Alimentação 4 pilhas AA (não inclusas)
- Acompanha 2 chaves
- Acompanha 4 conjuntos parafusos/buchas para fixação na parede ou 
no chão
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