
Manual de Instruções de Uso da Mini-Fechadura 
Eletrônica Digital F-D9 

1.Inicialização
Coloque 03 baterias alcalinas AA no suporte de bateria do painel 
traseiro, e insira o plugue do cabinho do painel traseiro no conector 
fêmea que � ca na parte de trás do painel frontal, e utilize um 
instrumento de ponta para pressionar o BOTÃO RESET (na parte de 
trás do painel frontal) até soarem 03 longos bips, a fechadura estará 
inicializada. Após a inicialização, todos os cartões programados e 
códigos digitais anteriores � carão deletados.

Junto a mini-fechadura F-D9 acompanham 02 Tags Cards (Cartões 
do tipo Tag) sendo que um é para programar de se tornar o Cartão 
Master e o outro para programar de se tornar o Cartão do Usuário. 
Obs: Se necessitarem de mais Cartões tipo Tag, solicite a compra 
junto a loja onde foi comprada mini-fechadura F-D9.

1-Cartão Master (1 peça) 
Como programar 01 Cartão Master?
Depois de inicializada a mini-fechadura F-D9, aproximar na área 
indutiva o Cartão Tag, e depois de soarem 3 longos bips o cartão se 
tornará o Cartão Master. 

Nota: O Master Card é usado para programar ou deletar a senha 
programada, e pode ser também usada para destravar a mini-
fechadura.

2- Senha ( para 1 usuário)
  Como programar/alterar um código de um usuário?
Formato: Cartão Master — Senha do Usuário —Teclar  #
Procedimento: Aproxime o Cartão Master da área indutiva 02 vezes, 
a luz vermelha piscará, enquanto estiver piscando, entre com a 
SENHA pelo teclado (suporta senha de no máximo 09 números), 
e depois teclar  # , e após o som do bip, a senha programada é a 
Senha de Usuário.

3-Cartão do usuário ( até 5 usuários)
Como programar o cartão do usuário?
Formato: Cartão Master — Cartão do Usuário — #
Procedimento: Aproxime o Cartão Master na área indutiva 02 
vezes, a luz vermelha � cará piscando, e enquanto estiver piscando, 
aproxime o Cartão Tag na área indutiva, e após um som de bip, 
o cartão programado vai virar o Cartão do Usuário. Se quiser ter 
mais Cartões de Usuário, enquanto estiver piscando o led, poderão 
mais 04 Cartões Tag virar Cartão do Usuário, aproximando na área 
indutiva cada um deles, � cando aí com 05 Cartões de Usuário que é 
a quantidade máxima aceita pela mini-fechadura F-D9.

Como deletar o cartão do usuário?
Para deletar o cartão do usuário, aproxime o Cartão Master na área 
indutiva 03 vezes, e após 3 sons curtos de bip, todos cartões de 
usuário � carão deletados.

4-Como destrancar a fechadura pelo Cartão Master?
Procedimento - Aproxime o Cartão Master ou Cartão do Usuário 
na área indutiva, a luz verde se acende e junto um som de bip, o 
trinco da fechadura retrai e a fechadura abre; após 05 segundos, 
a luz vermelha se acende e junto soarão 02 sons de bip, o trinco 
da fechadura sairá para fora e a fechadura é automaticamente � ca 
travada.

5-Como destrancar a fechadura pela Senha do Usuário?
Procedimento - Tecle a senha de Usuário seguido de teclar #, a luz 
verde se acende junto a um som de bip, o trinco da fechadura retrai 
e a fechadura abre; após 05 segundos, a luz vermelha se acende 
e junto 02 sons de bip, o trinco da fechadura sai para fora e a 
fechadura é automaticamente � ca travada.

6- Para uso da mini-fechadura com uma Senha de um só uso. 
(Senha volátil)
Procedimento- Se a Senha de um só uso é necessária para uso 
público como em armários de clubes por exemplo, mova a chave 
deslizante de função para cima com um objeto de ponta. (esta 
chave deslizante � ca do lado esquerdo do conector fêmea que � ca 
na parte frontal traseira da mini-fechadura)

Para travar: Tecla uma senha de no máximo de 09 dígitos e depois 
teclar # � cará travado.

Para destravar: Tecle a senha escolhida e depois teclar # e a mini-
fechadura � cará destravada e a senha � cará anulada.

Funções
Alarme do Código Errado
Entrando com um código errado 04 vezes consecutivas, a fechadura 
soará um alarme por 20 segundos.

Alarme de baixa carga da bateria
Quando a voltagem da bateria estiver baixa, e você entrar com a 
senha para abrir com a fechadura, a luz indicadora piscará e haverá 
o som de 08 bips. É indicação para substituição das baterias por 
novas.

Alarme anti-violação
Se o trinco for pressionado ou forçado de forma ilegal, a fechadura 
emitira um som de alarme por 20 segundos.

Conversão do Alarme para DESLIGADO ou LIGADO
Alarme DESLIGADO: em posição de trava (quando trinco para fora), 
aproxime o Cartão do Usuário na área indutiva, a luz vermelha 
piscará, então pressione o trinco, após 02 bips, a função do alarme 
� cará cancelada (modo silencioso).

Alarme LIGADO: em posição de trava (trinco para fora), aproxime o 
Cartão Master, a luz vermelha piscará, então pressione o trinco, após 
01 bip, a função alarme é retomada novamente (em modo alarme).

Em emergência para destravamento da fechadura em caso das 
baterias estarem descarregadas
Se as baterias estiverem descarregadas, você pode utilizar uma 
bateria de 09VCC para abrir o a fechadura, tocando com a bateria 
de 09VCC os 02 contatos de emergência abaixo do teclado para 
energizar a mini-fechadura. Entre com a sua senha enquanto a 
bateria estiver pressionado aos contatos.

° A mini-fechadura F-D9 é apenas para uso interno e tem que ser 
protegido de intempéries.
° A mini-fechadura F-D9 tem uma garantia de 01 ano a partir da data 
da nota � scal de compra, e a garantia não será valida em caso de 
mau uso.

Para mais informações: sac@fortezza.com.br

(Quando a fechadura deixa a fábrica, a fechadura já está inicializada)
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA 
MINI-FECHADURA F-D9

GUIA DE INSTALAÇÃO

Procedimento de instalação

Fig. 1
1. Faça um furo de 30mm de diâmetro e 2 
furos de 14mm de diâmetro na porta a partir 
da extremidade da porta de 48mm

2. Coloque o plugue através do furo da porta 
e insira na tomada do painel da frente.

3. Fixe o painel da frente e o painel de trás 
na porta com 2 parafusos M4X20 que vem 
acompanhado.

4. Coloque 03 baterias alcalinas AA e � xe 
a tampa do suporte da bateria com um 
parafuso 3x8.

Fig. 2

Fig. 3
1. Fixe a contra-testa da mini-fechadura no 
batente da porta com 3 parafusos 3.5x20mm 
que vem acompanhado.

Obs: Importante do furo na porta de ter uma 
posição correta para poderem ter fácil acesso 
no uso ao BOTÃO DE RESET, do CONECTOR 
FÊMEA e da CHAVE DESLIZANTE ao lado 
esquerdo do conector fêmea que estão na 
parte de trás do painel frontal. 

Tampa do suporte da 
bateria

Parafuso

Parafuso

Painel traseiro
Painel frontal

Porta

Contra-testa 
da fechadura

parafuso


