
 8.1 ABRINDO A CAIXA

 8.2 FIXANDO NO TRILHO DIN 35mm

 8.3 FIXANDO NA PAREDE

 8.4 PASSAGEM DE CABOS

8. FIXANDO  PRODUTO 9 - TERMO DE GARANTIA

Para fixar no trilho DIN, pressione no sentido da seta conforme 
abaixo:

Nota: utilize parafusos com diâmetro de 5mm para fixar.

Os produtos do segmento de Controle de acesso possuem garantia de todas 
as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo 
prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia 
adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do 
produto pelo consumidor final. 
Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à 
um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se con-
statado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir 
a substituição de peças ou placas por novas ou recondicionadas equiva-
lentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante 
do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóte-
ses a seguir:
a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e 
recomendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação 
e adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível 
com o produto, características de uso etc.
b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao 
produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil; 
c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido 
alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver 
sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela 
Nice Brasil;
d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agen-
tes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na 
rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações exces-
sivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, 
decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes 
da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como 
decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), 
ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao 
seu funcionamento e finalidade de utilização
f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apre-
sentem sinais de adulteração.
g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá 
encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de 
visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as 
despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam 
sob a responsabilidade do Consumidor.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sejam identificadas falhas 
provenientes de instalação ou usos inadequados, o consumidor deverá arcar 
com as despesas.
O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do compra-
dor. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a 
Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e 
estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
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Assita no Youtube
/nicebrasil

Acompanhe no Facebook
/nicegroupbrasil

Siga no Instagram
/nicebrasiloficial

niceforyou.com/br

Guia Rápido Controlador 
Módulo Guarita MG3000
CONTROLE DE ACESSO PARA CONDOMÍNIOS

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação 
e uso e termo de garantia.
Aviso: Siga todas as instruções de segurança e ins-
talação corretamente para evitar ferimentos graves. A 
instalação deverá ser feita por um profissional, procu-
re um distribuidor.

  1.VISÃO EXTERNA

1. Conector P4 (2,1mm - interno “positivo”) para fonte de alimen-
tação externa.

2. Bateria CR2032 de 3V para manter o relógio interno.
3. Conector Molex 5 vias, RS232 para comunicação com PC.
4. Entrada digital para geração de evento de emergência.
5. Conector polarizado com entrada Wiegand e 2 x RS485 – 

Alarme falta d’água e Biometria.
6. Conexão CAN 1 e CAN 2 para comunicação com receptores 

(resistor 100R interno).
7. Conector RJ-45–Ethernet (TCP/IP e UDP).
8. Slot de entrada para Cartão Micro SD Interno, para backup 

automático e restauração de dados.
9. Conector P2 para caixas acústicas amplificadas (acessório 

opcional).
10. Porta USB HOST (para teclado de computador, pen drive para 

backup/restauração, atualização de firmware).
11. Botão para atualização forçada do firmware.
12. Conexão para o módulo de biometria base, LN3000.

  2. INTERIOR DO EQUIPAMENTO PLACA P.C.I.

  3. MENUS DE PROGRAMAÇÃO
Para fazer a programação dos parâmetros ou o cadastro de usuá-
rios é necessário que a senha de acesso dos menus seja digitada 
sempre que o botão MENU for selecionado. Esta senha é opcional 
e pode ser editada ou mesmo suprimida no menu avançado em 
opções, nos itens 8 e 9. 
A senha padrão de fábrica é “2413” para ambos os menus, “MENU 
BÁSICO” e “MENU AVANÇADO”. Após a digitação da senha, pres-
sione a tecla OK para avançar. 

2413

 4. CONEXÃO COM OS RECEPTORES
Cada MG3000 pode receber até 8 receptores Nice Brasil de cada 
tipo, interligados entre si e com o MG3000 através de conectores 
do borne de 4 vias. Independentemente do número de receptores 
ou sequência de ligação do varal, sobrarão 2 pontos no início e 
final da interligação, que devem ser fechados com os jumpers 
internos de fim de linha (presente no MG3000 e fornecidos 
com os receptores). Cabo indicado: CABO AFT 2X22 AWG para 
distâncias até de 500m (disponível na Nice Brasil).    Em casos de 
dificuldades na comunicação CAN mesmo utilizando o cabo indica-
do, aterre cada ponto da rede (cada ponta de cabo) ligando a malha 
ao painel de aterramento do condomínio. 

 5. ESQUEMA DE CRIMPAGEM DO CABO 

Além do acesso via software gratuito ou software de controle de 
acesso, é possível acessar algumas configurações do MG3000 por 
meio de uma página interna (via navegador de internet). A ligação 
física entre o MG3000 e o Computador é feita conforme o padrão 
TIA-568A, crimpando pino a pino (crimpagem idêntica nas duas 
extremidades do cabo), conforme a ilustração abaixo. Para a rede 
TCP/IP os cabos indicados são os CABOS UTP CAT5 e CAT6. 

(comprimento do cabo até 100m)

 6. CONFIGURAÇÃO – PÁGINA INTERNA HTML
    É possível configurar alguns parâmetros do MG3000 por meio da 
página HTML interna. Para obter o acesso, digite em seu navega-
dor de Internet o endereço IP do MG3000. 

CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA
IP 192.168.0.10

Acesso http://192.168.0.10/
Usuário admin
Senha nice

 7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Alimentação: 12VDC / 2A
Tipo de Operação: Interligado aos receptores Nice RTX3004, 
CTW3004 e RMF3004 além dos receptores Linear-HCS TX-2005, 
TX-2009, TX-4, TX-4A, CT-2009, CT-2, CTW-4, CTW-4A, MULTI-
FUNÇÃO, MULTIFUNÇÃO-4A.
Conexões: RS232, TCP/IP, Wiegand ou RS485 externos, Por-
tas CAN - Taxa de Baudrate (Br)/Tamanho do Cabo(m): Br. 
125kbps/500m/ Br.20kbps/1000m.
Dispositivos suportados: Controles Remotos Nice / Cartões e 
chaveiros de proximidade EM125kHz ou Mifare 13,56MHz Nice/ 
Tags Ativos Nice/ Cartões e Etiquetas UHF Nice/ Senhas e Bio-
metrias. 
Capacidade de memória interna: Cadastra 12 mil dispositivos e 
armazena até 8192 eventos.
Tela: LCD TFT 3,5 polegadas com sensor de toque capacitivo.
Versão de Hardware: PCI 640-D
Expansão de memória: SD Card interno de 16GB.
Dimensões: 160(L)x150(A)x49,6(P)mm
Peso: 340g

Para abrir, pressione no local indicado pelas mãozinhas e mova a 
tampa no sentido apontado pela seta, conforme abaixo:

Para fixar na parede, utilize as passagens apontadas pelas setas, 
conforme abaixo:

Passagem para 
os parafusos

Para a passagem dos cabos, utilize as passagens apontadas pelas 
setas, conforme abaixo:

Fixação na parede

Nota: o Módulo Guarita e a base são fixadas apenas por pressão. 
Para separá-las, basta apenas puxar uma da outra. Para uní-las, só 
pressionar. Conforme abaixo:

Para unir

Para separar

10 - SUPORTE AO CLIENTE

Nome do Comprador: ___________________________________________
Assinatura do Comprador: _______________________________________
N° da Nota Fiscal: ______________________________________________
Data da Compra: ______________________________________________
Modelo: ______________________________________________________
Lote: ________________________________________________________
Distribuidor: __________________________________________________

De Segunda à Sexta das 08:00 às 17:30
Telefone: +55 (11) 2823-8800
E-mail: atendimento1@niceforyou.com

ISO 9001:2015


