
     
 
 
 

ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ABERTURA DE PORTA DAS CÂMARAS PH-855C4 ,PH-855C4A, PH-
855C4B E PH-855C7 

 
PARA VERIFICAR O MODELO DA CÂMARA DA SÉRIE PH-855C4 PRESSIONE A TECLA #. SE NÃO 
HOUVER ALTERAÇÃO NO VISOR, A CÂMARA É PH-855C4. SE APARECER “CODI” É PH-855C4A OU 
PH-855C4B. 
 
1 - PH-855C4 Exemplo: alteração do código de abertura de porta de 1234 para 5678 
 

PROCEDIMENTO VISOR 
1 - Em funcionamento normal ---- 
2 - Chamar uma habitação O indicador OCUPADO acender-se-á 
3 - Carregue na tecla * para limpar o visor. Carregue 
na tecla # durante cerca de 40 segundos até que no 
visor apareça  PASS a piscar 

PASS aparece a piscar 

4 - Carregue na tecla de abertura de porta na 
habitação, sempre, até a palavra PASS ficar fixa. 

PASS ficará fixo 
Em caso de erro aparecerá OPEN Volte ao início 
nesse caso 

5 - Introduza a palavra chave 1994# ---- Em caso de erro aparecerá Err- 
Volte ao início nesse caso 

6 - Introduza o novo código de abertura de porta 
5678# 

Codi 

7 - Confirmar o novo código 5678# Codi 
8 - Introduzir a palavra chave 1994# PASS 
9 - Confirmar a palavra chave 1994# PASS 
Se a mudança terminou bem aparecerá: 
End 
Limpe o visor carregando na tecla *. 

End 

 

2 - PH-855C4A OU PH-855C4B Exemplo: alteração do código de abertura de porta de 1234 para 5678 
 

PROCEDIMENTO VISOR 
1 - Em funcionamento normal                                   ---- 
2 - Carregue na tecla * para limpar o visor. Carregue 
na tecla # durante cerca de 40 segundos até que no 
visor apareça  PASS. 

                                 PASS 

3 - Introduza a palavra chave 1994# ---- Em caso de erro aparecerá Err- 
     Volte ao início nesse caso 

4 - Introduza o novo código de abertura de porta 
5678# 

N                                Codi 

5 - Confirmar o novo código 5678#                                     Codi 
6 - Introduzir a palavra chave 1994#                                    PASS 
7 - Confirmar a palavra chave 1994#                                    PASS 
Se a mudança terminou bem aparecerá: 
End 
Limpe o visor carregando na tecla *. 

                                    End 

 

É conveniente alterar a Password que vem de fábrica 1994 OK, para isso seleccione “Alterar Password”  
no passo 4 e proceda como a alteração do código de abrir a porta. Fixe bem esta password porque sem 
ela, não pode fazer alteração do código de abrir a porta nunca mais! 
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