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SYNC BACKUP 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 
MODELO 
  SYNC 
 
APLICAÇÃO 
Em caso de dano à central eletrônica este sis-
tema permite ao técnico restaurar todos os 
transmissores em uma nova central eletrônica 
de forma rápida e segura, reduzindo o tempo 
de manutenção.  

 

FUNCIONAMENTO 
Ao conectar o SYNC na central eletrônica do Automatizador 
uma sincronização é iniciada automaticamente e durante 
este processo todos os transmissores já cadastrados na 
central são sincronizados com os transmissores existentes 
no SYNC. Desta forma ambos os dispositivos (Central e 
SYNC) terão as mesmas informações de transmissores, po-
dendo ser restaurados em uma nova central. 

 

CARACTERÍSTICAS 
  » Sincronização Automática; 
  » Processo simples e rápido; 
  » Não requer alimentação externa; 
  » Tamanho reduzido; 
  » Aceita códigos HT e MM; 
  » Led indicador de alimentação; 
  » Led indicador de sincronização; 
 
DIMENSÕES 
L:23mm x A:45mm x P:12mm. 

 
PESO 
0,030 kg 
 
COMPATIBILIDADE 
Este acessório é compatível com as centrais ele-
trônicas que possuem conexão SYNC. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

INDICAÇÕES DO LED DE ENERGIA 

Aceso: Acessório com energia. 

Apagado: Acessório sem energia. 

 

INDICAÇÕES DO LED DE SINCRONIZAÇÃO 

Aceso: Em processo de sincronização. 

Apagado: Sem sincronização ou concluída. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

LED de  
Sincronização 

LED de  
Energia 

ATENÇÃO 
 Este produto deve ser mantido em local protegido de calor e umidade. 

 Recomenda-se um dispositivo SYNC exclusivo para cada Automatizador. 
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    Mais informações acesse: www.contel.ind.br ou escreva: suporte@contel.ind.br   

OPERAÇÃO 
 

1 

 

Conecte o SYNC na Central eletrônica onde estão cadastrados os transmissores em que se deseja realizar 
o backup. Neste momento, o LED de energia do SYNC e o LED da Central deverão acender. Caso isso não 
aconteça, desconecte-o, gire 180 graus e conecte novamente.  
 
 

2 A sincronização é iniciada automaticamente. Durante a sincronização o LED de sincronização do SYNC 
deverá acender. Ao finalizar o processo o LED de sincronização do SYNC e o LED da central devem se 
apagar.  
 
 

3 Para restaurar os dados em uma nova central apenas repita o mesmo procedimento dos passos 1 e 2 na 
nova central. 
 
 

4 Para excluir a memória do SYNC, plugue-o na central e pressione a tecla “PROG” por 10s. A confirmação 
ocorre quando o LED da central e o LED do SYNC piscarem rapidamente 4 vezes e após se apagam. 
 

 

 
 

 
TERMO DE GARANTIA 
Este produto foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante 
este produto contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios 
de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 
(noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de 
instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto 
ou substituição do produto. 
Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, 
acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aqui-
sição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, 
somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o 
prazo de garantia. 
 
PERDA DA GARANTIA 
Esta garantia perde seu efeito caso o produto: 
 

a) Não seja utilizado para o que se destina; 
b) Sofra danos provocados por acidentes; 
c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc. 
d) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;   

ATENÇÃO 
O procedimento de exclusão de transmissores do SYNC exclui simultaneamente todos os transmissores cadastra-
dos na central eletrônica do Automatizador. 


