
O Controle de Acesso, foi desenvolvida para acionamento facilitar a entrada em condomínio e edifícios de baixo, médio e alto 
fluxo.
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C O N T R O L A D O R
D E  A C E S S O 
DE PORTARIA PARA
1000 USUÁRIOS  

Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do 
desenvolvimento até a expedição do produto, proporcionando conforto e comodidade no seu dia a dia.  

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio. 
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PARA RESETAR A SENHA DE PROGRAMAÇÃO AO PADRÃO DE FABRICA (123456)9

COMO SE USA OS CARTÕES GERENCIADORES 10

conector RST.

GUIA DE INSTALAÇÃO - TERMINAL JP211

A senha de acesso comum, não possui número de identificação.

Os números de identificação do usuário são automaticamente gerados com uma variável de 4 dígitos começando 
pelo 0001. O número é incrementado com a adição de usuários um a um e são ignorados se removidos, ou seja, o 
usuário não perde seu número de identificação.

COMO SE ALTERA O PIN (QUANDO O MODO DE ACIONAMENTO É: CARTÃO + PIN)12

CERTIFICADO DE GARANTIA13

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica restrita ao conserto 
ou substituição do aparelho de sua fabricação.

raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;

Obs: Esse garantia não cobre os seguintes itens:

b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de 
instalação;
c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;

a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como:

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos EIRELI EPP, situada
na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 17400-000, 
CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante esse aparelho contra defeitos de 
projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do 
material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 
(noventa) dias da data de aquisição.

f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;

d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;

g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador: ..............................................................................................................................

Telefone: ...................................................................................................................................

Endereço: ...............................................................................................................................

Telefone: .................................................................................................................................

Produto IPEC: ..........................................................................................................................

Revendedor: ..........................................................................................................................

Cidade: ...................................................................................................................................

Depois da leitura de cartão e entrada do PIN para a abertura da porta dentro de 5 segundos, pressione # até o 
led verde piscar rapidamente, e entre com o NOVO PIN # NOVO PIN #, O NOVO pin FOI ALTERADO COM 
SUCESSO COM UM LONGO BEEP.


