Cadastro de senhas em porteiros eletrônicos Intelbras
Santa Rita do Sapucaí, 16 de Fevereiro de 2018

Cadastro e alteração da senha de Usuário (XPE 1013 Plus e XPE 48)
Esta programação permite que o usuário cadastre a sua senha de 3 dígitos,
utilizada para acionamento das saídas do XPE 1013 PLUS / XPE 48 através de
senha digitada no teclado.
Esta senha deve possuir 3 dígitos e ter valor de 001 até 999.
Importante: Os Porteiros XPE’s 1001/1013 Plus permitem o cadastro de até 1600
senhas e no Porteiro XPE 48 até 50 senhas.
Para cadastrar ou alterar a senha de usuário, entre em comunicação com o porteiro
ligando de um terminal para o ramal em que está o porteiro quando o porteiro
atender você ouvirá Dois bipes longos

Estando já em programação, digite:
# + 1 + 000 + SSS NOVA + AP + # #
Em que “000” = Senha de usuário atual do apartamento (Padrão de fábrica: 000)
“SSS NOVA” = senha nova que o usuário quer habilitar e “AP” é o número do
apartamento ou ramal que terá sua senha cadastrada.

Obs.: Caso a programação “Habilitar e desabilitar a programação de cadastro e
alteração da senha de usuário” esteja habilitada, será necessário que o usuário
digite a senha geral de 3 dígitos antes de poder cadastrar a sua senha de usuário.
Exemplos:
Para cadastrar a senha 123 para o apartamento 201 no XPE 1013 PLUS, digite:
#+1+000+123+201+##
Para alterar a senha do apartamento 201 para senha 456, onde a senha antiga era
123, digite:
# + 1 + 123 + 456 + 2 0 1 + # #
Obs.: Para cadastro de senha compartilhada, ou seja, senha que todos os usuários
possam acessar o condomínio, utilize o comando.
# 1000 + ssss ## (ssss: senha de quatro dígitos).

Para mais informações de como cadastrar este tipo de senha assista o seguinte
vídeo tutorial que segue abaixo:
Como cadastrar senha para acionar fechaduras através do XPE 1001/XPE 1013 PLUS

Link para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=B6LC-IDyReY

Para apagar a senha de usuário de algum apartamento ou ramal, entre em
comunicação com o porteiro e digite:
# + 8000 + # + AP + #
Onde “AP” é o número do apartamento ou ramal que se deseja apagar a senha de
usuário.
Exemplo: para apagar a senha de usuário do apartamento 201, digite:
# + 8000 + # + 2 0 1 + #

Cadastro e alteração de senha Geral
A senha geral de 3 dígitos previne que qualquer usuário cadastre ou altere uma
configuração do XPE 1001/1013 PLUS e XPE 48 acidentalmente, pois quando
habilitada a senha geral de 3 dígitos é solicitada para que o XPE 1001/1013 PLUS
entre em programação sendo assim muito importante para a questão de
segurança.

Em seguida para cadastrar a senha geral de 3 dígitos, basta digitar:
#71 + SSS atual + SSS nova + ##
Em que:
“SSS atual” = Senha geral atual (padrão de fábrica = 000)
“SSS nova” = Nova senha que será cadastrada.
Exemplo, para cadastrar a senha 123 em um XPE que está no padrão de fábrica,
digite a seguinte sequência no telefone, após entrar em comunicação com o
porteiro:
#71 + 000 + 123 + ##
Para retornar a senha geral para 000 e desabilitar seu uso, fazendo com que o
porteiro entre automaticamente no modo programação assim que algum ramal
ligar para o ramal do porteiro XPE basta digitar a seguinte sequência no telefone:
#71 + SSS atual + 000 + ##

