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1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS MODELOS FUTURA

• FUTURA PRO / FUTURA
Máquina duplicadora para corte/descodifi cação de chaves com cortes: stardard, de tipo laser, de pontos 
e corte com “Cópia de original” de chaves com cortes standard cilindro e carro.

• FUTURA PRO NA / FUTURA NA
Máquina duplicadora (para o mercado Norte-Americano) para corte/descodifi cação de chaves com 
cortes: stardard, de tipo laser, de pontos e corte com “Cópia de original” de chaves com cortes standard 
cilindro e carro.

• FUTURA PRO JAPAN / FUTURA JAPAN
Máquina duplicadora (para o mercado Japonês) para corte/descodifi cação de chaves com cortes: 
stardard, de tipo laser, de pontos e corte com “Cópia de original” de chaves com cortes standard cilindro 
e carro.

• FUTURA PRO AUTOMOTIVE / FUTURA AUTOMOTIVE
Máquina duplicadora para corte/descodifi cação de chaves para veículo (automóvel, mota, camião, 
bicicleta e acessórios relativos...) com cortes: standard e de tipo laser. Corte com “Cópia de original” de 
chaves para veículo com cortes standard.

•  FUTURA PRO / FUTURA com gestão TOKEN (cap.13)
Máquina duplicadora com sistema “pay per use” utilizando Token (fi chas digitais).

Observação: verifi car com Silca a disponibilidade da opção Token para a versão solicitada.

• FUTURA PRO ENGRAVING (cap.6)
Máquina duplicadora para:
- corte/descodifi cação de chaves com cortes: stardard, de tipo laser, de pontos e corte com “Cópia de 

original” de chaves com cortes standard cilindro e carro.
- gravação em chaves (cabeça ou colo) ou medalhas, com os acessórios específi cos anexos.  
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  INÍCIO DO PROGRAMA
Para iniciar o programa tocar no ícone  que se encontra no ecrã do tablet.
Se o programa não iniciar, verifi que as confi gurações de rede/modalidade de utilização (ver o cap.7.3.4).

FUTURA PRO

1- Pesquisas
Este menu permite seleccionar uma categoria de 
Pesquisa Série.

6
É visualizado o nome do modelo de máquina que 
está a ser utilizada.

2 - Copia Chave
Este menu permite executar a cópia de uma chave 
com corte clássico (cilindro ou veículo) e tipo rasto 
(veículo).

7 - Actualizações
Este menu permite actualizar o software da máqui-
na.

3 - Favoritos
Este menu permite ter acesso a uma série de 
pesquisas anteriormente programadas como 
favoritas.

8 - Informações
Este menu exibe os detalhes da máquina.

4 - Lista de trabalho
Este menu permite gerir a lista dos trabalhos an-
teriormente criados pelo menu pesquisas ou por  
OEM Client (opcional - cap.5.2).

9 - Gravação
Este menu permite realizar gravações em chaves 
(cabeça ou colo) e medalhas.

5 - Opções
Este menu permite efectuar as confi gurações da 
máquina.

1 9 2

3 5

6

7 8

4
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FUTURA

1- Pesquisas
Este menu permite seleccionar uma categoria de 
Pesquisa Série.

6 - Actualizações
Este menu permite actualizar o software da máquina.

2 - Copia Chave
Este menu permite executar a cópia de uma chave 
com corte clássico (cilindro ou veículo) e tipo rasto 
(veículo).

7 - Armazenagem / Restauração
Este menu permite efectuar a armazenagem 
dos dados da máquina e restaurá-los se resultar 
necessário.

3 - Favoritos
Este menu permite ter acesso a uma série de 
pesquisas anteriormente programadas como 
favoritas.

8 - Informações
Este menu exibe os detalhes da máquina.

4 - Lista de trabalho
Este menu permite gerir a lista dos trabalhos an-
teriormente criados pelo menu pesquisas ou por  
OEM Client (opcional - cap.5.2).

9 - Gravação
Este menu permite realizar gravações em chaves 
(cabeça ou colo) e medalhas.

5 - Opções
Este menu permite efectuar as confi gurações da 
máquina.

1 2 3

4 9 5 8 76
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Identifi cação Máquina: visualiza o nome da máquina Futura PRO.

Menu Inicial: tocar no símbolo para retornar ao menu inicial.

Favoritos: tocar no símbolo para visualizar as fi chas/séries guardadas no menu favoritos.

Cópia de Original: tocar no símbolo para entrar directamente no menu “Cópia de Original.

Menu Pesquisas: tocar no símbolo para entrar directamente no menu “Pesquisas.

Informações: tocar no símbolo para visualizar as informações relativas à máquina Futura PRO.
Desligar a Máquina: tocar no símbolo para desligar a máquina Futura de maneira segura para o software; 
aguardar que se apague a luz verde e então desligar a máquina com o botão de ligação/emergência.

  ESCOLHA DO TECLADO 
Ao iniciar o programa FUTURA, é solicitada a escolha do tipo 
de teclado que se deseja utilizar para introduzir os dados.
Teclado SILCA Keyboard: teclado reduzido estudado expres-
samente para o programa FUTURA.
Teclado Google: teclado standard Android do tablet.

Caso tenha sido escolhido o teclado Silca, é 
possível voltar ao teclado Android tocando na tecla 
especial que se encontra no teclado Silca.

  TROCA DE IDIOMA DO PROGRAMA
O idioma do programa é defi nido por Default no idioma inglês. Para trocá-lo, entrar no menu Options (cap.7) 
e seleccionar Settings -> Options -> General -> Language e seleccionar o idioma desejado.

  UNIDADE DE MEDIDA
Todos os valores relativos às cotas técnicas de chaves e mordentes, visualizados no interior do programa, 
são indicados em centésimos de milímetro ou milésimos de polegada de acordo com a unidade de medida 
escolhida no menu Opções.

Guia operacional SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2018
8 - SW



  MENU DE CONTEXTO 

Para visualizar esse menu é necessário posicionar-se no Tablet e arrastar o dedo da esquerda para a direita 
para abrir a lista:

Ligar-se a: permite procurar a máquina Futura / Futura Pro se ligada na modalidade REDE LOCAL ou 
na modalidade Wi-Fi ACCESS POINT. 

Recarregar página: permite recarregar a página se não está visualizada/activa da forma correcta.

Reiniciar a máquina: permite pôr novamente em funcionamento a máquina.
Endereço IP máquina: permite inserir manualmente o endereço IP de Futura / Futura Pro (de default é 
192.168.0.1). 

Ajustar a zero eixos: permite efectuar um ajuste a zero dos eixos da máquina.

Estado máquina: permite ver o estado da ligação entre máquina e Tablet.

Mudar teclado: permite seleccionar e programar o tipo de teclado a utilizar (Teclados Silca ou Teclado 
Google)

Registo máquina: permite registar a máquina ligando o Tablet a uma rede Wi-Fi dotada de acesso à 
Internet.

Actualização máquina: permite descarregar a nova actualização da máquina:
• com Tablet ligado a uma rede Wi-Fi dotada de acesso à Internet (cap.8.2.1).
• com USB PEN através de PC dotado de ligação à Internet (cap.8.2.2).

Recovery tools (Instrumento de recuperação): esta função é protegida por password e pode ser 
utilizada exclusivamente pelo pessoal Silca.

Em baixo também aparece a versão da APP Silca instalada no Tablet.
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2 PESQUISAS

Abrindo o menu Pesquisas, aparece a janela seguinte:

2.1 Chaves STANDARD
Este menu permite efectuar uma pesquisa delimitada apenas à categoria das chaves planas (por exemplo: 
CS207 - YA31 - UL050 ... ). (Estão excluídas as versões FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive).

2.2 Chaves VEÍCULO
Este menu permite efectuar uma pesquisa delimitada apenas à categoria das chaves para veículos (p.ex. 
HU66P - GT15R - YM28T2 ... )

2.3 Chaves DE PONTOS / RASTO
Este menu permite efectuar uma pesquisa delimitada apenas à categoria das chaves De Pontos/Rasto (p.ex. 
CS48 - IE15 - AB48 ... ). (Estão excluídas as versões FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive).

2.4 PESQUISA CHAVES AVANÇADA
Este menu permite efectuar uma pesquisa sem delimitar nenhuma categoria. (Estão excluídas as versões 
FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive).

2.5 GUIA TRANSPONDER
O Guia Transponder reúne todas as soluções de cópia de chaves transponder propostas pela Silca (cap.12).
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Segue exemplo de fl uxo Pesquisa Chaves STANDARD.

Entrando na categoria Chaves STANDARD aparece a janela seguinte, na qual devem ser inseridos os 
Parâmetros de Pesquisa.

Parâmetros de PESQUISA

Código: inserir o código indirecto para o corte da chave.

Ficha / Sn : inserir o número da fi cha ou o Serial Number atribuído pela Silca.

Ícone Instacode: é possível pesquisar uma fi cha presente no programa Instacode.
A função já está habilitada em algumas versões. Onde não estiver habilitada pode ser pedida 
como opcional.

Artigo: inserir o código do artigo chave Silca ou comparativo.

Fabricante chave: inserir o nome do fabricante da chave.

Entalhes: inserir o número dos entalhes relativos à chave a procurar.

Marca fechadura: inserir a marca da fechadura a procurar.

Sistema Fechadura: inserir o nome do sistema fechadura.

Pressionar a tecla “Limpar” para apagar os campos inseridos.
Depois de inseridos um ou mais parâmetros, tocar na tecla “Pesquisar” para começar a pesquisa. Esta 
operação fará aparecer os dados relativos aos sistemas fechadura encontrados e as informações sobre o 
artigo Silca quando existir.
No lado esquerdo da página, tocando na tecla  é possível abrir novamente a janela dos Parâmetros de 
Pesquisa.
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Segue exemplo de fl uxo Pesquisa Chaves VEÍCULO

Entrando na categoria Chaves VEÍCULO aparece a janela seguinte, na qual devem ser inseridos os 
Parâmetros de Pesquisa.

Tocar em “MARCA VEÍCULO” aparece um processo assistido para simplifi car a pesquisa.

Digitar as primeiras letras da MARCA e seleccionar a desejada.
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Digitar as primeiras letras do MODELO VEÍCULO e seleccionar o desejado.

Seleccionar o ANO.

Para ter acesso à Ficha de corte, seleccionar a tecla FICHA.
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2.6  Informações FICHA/SÉRIE

Para ter acesso à Ficha de corte, seleccionar a linha desejada e tocar na tecla “Abrir a FICHA”.

Na parte da janela que refere os resultados da pesquisa
 é possível:

• ordenar as pesquisas tocando nos campos relativos com seta ao lado.
• seleccionar a série entre as visualizadas ou procurá-la nas páginas sucessivas:

•  Tocar neste ícone para ter acesso ao “Guia Trasponder” (para chaves veículo).
• Seleccionar as séries “Silca” ou “Utilizador:

-  “Silca” é o ícone habilitado por default para visualizar as séries Silca.

-  tocar no ícone “Utilizador” para visualizar as séries utilizador presentes (cap.10) e associadas à 
fi cha seleccionada.

• inserir a Posição do gancho tocando no campo especial inserindo os dados desejados. A armazenagem 
é automática quando se fechar o teclado.

Na parte direita do ecrã encontram-se “3 pastas”:

INFORMAÇÕES: visualiza as informações relativas à marca da fechadura, às aplicações da chave e ao 
artigo Silca. É possível visualizar as informações da chave Silca tocando no campo relativo ao artigo. 

APLICAÇÕES: visualiza as aplicações em que este artigo é utilizado: 
cadeados, cilindros, modelos de veículo, etc.

FICHA: visualiza as informações relativas aos acessórios necessários para a 
duplicação da chave com a máquina duplicadora Futura / Futura Pro.
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ARTIGO

É possível visualizar algumas informações relativas ao artigo Silca, simplesmente tocando no ícone 

• Lista dos eventuais artigos Silca substitutivos 
• Lista dos comparativos
• Lista das Marcas de Fechadura ligadas ao artigo Silca utilizado.
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2.7  Utilização de uma FICHA DE CORTE

Exemplo: 

 

São visíveis todos os detalhes técnicos relativos à Ficha de corte seleccionada (p.ex. Ficha, SN, Perfi l, 
Série, Espaços, Profundidade, Ângulo de corte).

Tocar na tecla  para retornar à tela anterior.

Tocar no ícone  para modifi car a modalidade de visualização das profundidades da fi cha: 

 

Fig. 1 
Profundidades referidas “ao eixo da chave”

Fig. 2 
Profundidades referidas “ao dorso da chave”

(ou seja ao plano/fundo do mordente)

Obs.: esta função só está disponível para chaves standard simétricas (cilindro e veículo).
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Na lista à direita estão disponíveis as várias funções listadas a seguir:
• CÓDIGO: inserir o código indirecto para o corte da chave.
• ENTALHES: esta função permite inserir os entalhes directos.

•  LISTA DOS TRABALHOS: se o corte está inserido e está completo, é possível guardar o trabalho na 
“Lista dos Trabalhos” tocando no ícone especial  (o trabalho será realizado a seguir).

Tocar em “Lista dos Trabalhos” para visualizar a lista dos trabalhos presentes.

• DESCODIFICAÇÃO: permite efectuar a descodifi cação dos entalhes da chave original. 

ATENÇÃO: limpar minuciosamente a chave a descodifi car.
ATENÇÃO: para chaves de pontos/tipo laser, NÃO É PERMITIDA a descodifi cação de chaves de 
alumínio anodizado, de chaves de plástico ou de qualquer chave sem condutibilidade eléctrica! Para 
chaves com essas características, digitar o corte directo ou inserir o código indirecto se for previsto 
pelo SSN utilizado. 

Tocar na tecla “Descodifi cação”: aparece uma informação relativa ao posicionamento da chave no mordente.
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SELEÇÃO ARTIGO: para resolver as difi culdades de instalação das chaves veículo (simétricas) nos 
lados A ou B do mordente standard, o usuário pode seleccionar o artigo antes de descodifi car a 
chave. Dessa forma a máquina pode sugerir o lado melhor do mordente (C ou D) em que instalar a 
chave e poderá gerir as cotas de descodifi cação da maneira correcta. 

Para continuar, tocar na tecla START e seguir as operações no vídeo.
Completada a operação, tocar na tecla OK.
Para visualizar as cotas descodifi cadas e as cotas lidas na chave tocar na tecla “Valores descodifi cados” 
que aparece em baixo.

A seguir tocar na tecla “CORTE” para efectuar o corte da chave utilizando a combinação deduzida da 
operação anterior.

Cópia com cotas lidas: após a descodifi cação, é possível verifi car os valores lidos. Se o valor de 
“Offset” for relevante, é possível cortar a chave com os valores lidos (não os nominais da fi cha), selec-
cionando o fl ag especial.

Observação: quando se descodifi car uma chave standard (corte clássico), é necessário utilizar o lado do 
mordente proposto pelo software bem como para a posição de Stop (encosto da chave). A utilização do 
outro lado do mordente ou uma posição de Stop diferente irá acarretar uma leitura errada da chave e a 
seguir uma reprodução igualmente errada. Se após a descodifi cação aparece uma mensagem como: “não 
são permitidos entalhes vazios”, signifi ca que a chave não foi posicionada correctamente ou que se está 
a utilizar uma fi cha diferente. Por conseguinte, o software não reconhece o corte da chave lida que não 
corresponde aos dados da fi cha utilizada (inclusive os códigos). Tendo a certeza de ter utilizado a fi cha 
correcta para a chave a descodifi car, voltar a posicionar a chave e tentar de novo.
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• CORRECÇÕES MANUAIS: para inserir as correcções manuais nos campos relativos Eixo X e Eixo Y, 
activar o fl ag “Usar as correcções”, tocar em “Guardar” e a seguir em “Fechar”.

Correcções permitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.

Após a mensagem de “OK” fechar a janela. 
A correcção manual, quando activa, é assinalada pelo ícone: 

 

Tocar em “Guardar” para confi rmar.
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• ENTALHES PARCIAIS: permite efectuar uma pesquisa de correspondência com a tabela dos códigos 
(quando houver), inserir os entalhes conhecidos e tocar em Pesquisar.

Arvore de corte: função a que se pode ter acesso somente de “Entalhes parciais” e é habilitada só para 
Fichas/Séries com tabela de códigos disponível. Tocar na tecla “Arvore de corte” para continuar.

- A lista de chaves visualizadas em Arvore de corte coincide com a lista de chaves visualizada na janela 
“Entalhes parciais”; nesse caso, porém, as chaves estão ordenadas por Grupos, Código e Entalhes para 
reduzir ao mínimo o número de chaves em bruto a utilizar.

- No quadrado em cima aparece a informação relativa ao número máximo de chaves em bruto a utilizar para 
cobrir todas as possíveis combinações de corte listadas.

- Por cada Grupo é necessária uma nova chave em bruto para cobrir todas as combinações de corte listadas 
nele (é necessário trabalhar em ordem de cima para baixo). Seleccionar o grupo e/ou o código individual e 
tocar na tecla LISTA para os ter na Lista de trabalho.

- Tocar em Fechar, a seguir em OK e a seguir em Lista dos Trabalhos.
- Os trabalhos devem ser realizados em ordem progressiva, começando da chave com entalhes menos 

profundos até àquela com entalhes mais profundos.
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• OPÇÕES FICHA

Método de Corte: é possível escolher um método de corte alternativo entre Plano, Laser, Normal, 
Normal Easy;

 NORMAL (M_NORMALE_FLAT_LFD)
Diz respeito a chaves tradicionais para automóvel e porta.

 PLANO (M_PIANO_FLAT_LFD)
É utilizado especialmente para as chaves para automóvel 
em que as arestas de corte são removidas para faciliar o 
deslizamento das lamelas quando a chave é inserida na 
fechadura.

 LASER (M_LASER_FLAT_LFD)
A conjunção dos ângulos de corte é determinada automati-
camente pela máquina, obtendo cortes de ângulo variável; 
isto facilita o deslizamento da chave na fechadura aumen-
tando a sua vida útil.

 NORMAL EASY (M_EASY_FLAT_LFD)
Diz respeito a chaves tradicionais para automóvel e porta, 
as arestas de corte são removidas (quando possível) de 
um valor defi nido (30 centésimos de milímetro), como tam-
bém para a saída na ponta.

Cota em Bruto: utiliza-se associado à função “Utilizar qualquer mordente”;

Cota remoção por passagem (só para chaves DE PONTOS): este valor indica a quantidade de 
material removido pela fresa por cada passagem (exemplo expresso em centésimos de milímetro).
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Na presença de chaves com CORTE SIMÉTRICO aparece por exemplo a tela seguinte:

• INFO FICHA: visualiza as Informações relativas ao mordente, ao lado e ao Stop a utilizar, à fresa, ao 
artigo chave.

Observação: tocando nos ícones relativos  são visualizadas as imagens e o código da parte.

• [Anotações]: tocar na tecla (se presente) para visualizar as anotações da fi cha, ulteriores informações 
específi cas relativas ao posicionamento da chave, de um acessório, etc.
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• MEDIDAS: visualiza as informações relativas às cotas dos ESPAÇOS e PROFUNDIDADES da fi cha.
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2.8 CORTE de chaves planas STANDARD (cindro e carro)

Para efectuar o corte da chave tocar na tecla CORTE  : são visualizadas as informações relativas 
ao posicionamento da chave no mordente.

É possível programar:

Utilizar qualquer mordente: esta função, se habilitada, permite posicionar a chave a cortar no lado do 
mordente diferente do de default.  Esta função permite aquisitar a cota da chave em bruto (largura da 
cana) para adaptar o corte à chave em bruto utilizada. Esta função é aplicada automaticamente somente 
às chaves de duplo lado simétricas.

ATENÇÃO: opção válida apenas para o CORTE (NÃO para a DESCODIFICAÇÃO).

Observação: a função “Utilizar qualquer mordente” permite ao utilizador fi xar a chave num qualquer dos 
lados do mordente (por exemplo as chaves que devem ser fi xadas no perfi l no lado C ou D), quando 
se cortar uma chave por código. Independentemente do lado do mordente utilizado, deve ser utilizada a 
posição de encosto da chave (Stop) proposta pelo software. Esta função só está disponível quando se 
cortarem chaves com corte standard de 2 lados simétricos. Com esta função habilitada não é possível 
repetir o corte numa chave já cortada.

Unidades: indica quantas chaves se deseja cortar.

Número de passadas: permite modifi car o número de passadas durante o corte da chave em relação 
ao valor de Default (max +2). Uma vez modifi cado, o valor é memorizado.
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2.9  Corte de chaves DE PONTOS/RASTO/TUBULARES e VELOCIDADE DE CORTE
Para efectuar o corte da chave tocar na tecla CORTE  : são visualizadas as informações relativas 
ao posicionamento da chave no mordente.

1) Para chaves DE PONTOS
Modifi cação da velocidade de corte (referida ao avanço dos carros).
Observação: valor 100 de default programado pela Silca. 
Para variar o que foi progamado pela Silca, tocar no valor desejado:
- Com valor 110 (o avanço dos carros será mais rápido de 10% em relação ao valor de Default)
- Com valor de 90 ou 80 (o avanço dos carros será mais lento respectivamente de 10% ou 20% em relação 

ao valor de Default).

2) Para chaves TIPO RASTO
N.° de passadas: permite modifi car o número de passadas durante o corte da chave em relação ao 
valor de Default. Uma vez modifi cado, o valor é memorizado.

É possível programar:
Unidades: indica quantas chaves se deseja cortar.
Premir em START para iniciar o procedimento.

1

2
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3 COPIA CHAVE

CÓPIA DE ORIGINAL

Esta função permite copiar chaves com corte 
standard utilizando o leitor laser como dispositi-
vo óptico de leitura.

CÓPIA CHAVES VEICULO

Esta função permite copiar chaves para veículo 
com corte standard ou tipo rasto através de 
uma pesquisa facilitada.
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3.1 CÓPIA DE ORIGINAL

Esta operação só pode ser realizada para tipos de chaves que são cortadas no mordente 01V.
O procedimento de “Cópia” divide-se em duas fases: primeiro insere-se a chave original a ler no mordente 
01V (seleccionar o lado correcto), uma vez lida remover a chave original e inserir a chave em bruto a cortar.

Na parte esquerda do ecrã:

• seleccionar o Lado do Mordente (A-B-C-D) que será utilizado para a leitura e o corte da chave.

• seleccionar o tipo de Stop utilizado (0-1-2-3-4)
- com o Stop 0 é utilizado o paquímetro para o alinhamento do stop da chave.
- com o Stop (1-2-3-4) é utilizada a pequena barra de retenção para bloquear a chave no STOP na ponta.

• o campo Distância é utilizado quando o stop seleccionado é 1-2-3-4 e indica o ponto em que o leitor 
óptico iniciará a leitura da chave original. Normalmente este ponto corresponde ao Stop 0 que tem 
como referência a posição do fi m de curso paquímetro/encosto chave.
Defi nir o limite [de 0 a -400 centésimos de milímetro] => inserir apenas valores NEGATIVOS.

Observação: limpar com cuidado o leitor óptico antes de começar o procedimento Cópia de Original 
utilizando o pincel entregue anexo.
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Completada a leitura da chave, é possível programar:

Correcções Manuais
Só se for necessário, é possível inserir Correcções Manuais de Y, X.
Valor positivo de Y: aproxima o corte do encosto.
Valor negativo de Y: afasta o corte do encosto.
Valor positivo de X: baixa o corte. 
Valor negativo de X: eleva o corte.
Correcções permitidas: de -30 a +30 centésimos de mm. Tocar em “Guardar” para confi rmar.

Unidades: indica quantas chaves serão cortadas.

Retirar a chave lida do mordente e instalar a chave em bruto a cortar posicionando-a com o mesmo Stop e 
Lado Mordente utilizados durante a leitura. Tocar na tecla “Copiar” para começar o corte da chave. 

Observação: a função “Cópia de original” permite cortar a chave exactamente como é lida (se não forem 
realizados ajustes manuais). Ao copiar uma chave gasta sem efectuar ajustes manuais, a nova chave 
cortada será a cópia exacta da chave original gasta. Para cortar uma chave gasta e obter um duplicado 
conforme com a chave do fabricante, é necessário entrar no menu “Pesquisas” para individualizar a fi cha 
(ou o código) utilizada originariamente pelo Fabricante. Entrados na fi cha correcta, seleccionar “Desco-
difi cação” no lado direito do menu da fi cha. Este procedimento lê o corte da chave com base nos dados 
técnicos (profundidades e espaços…) da fi cha que remete para os parâmetros originais do fabricante. O 
software gere automaticamente a leitura da chave gasta e propõe o “corte” para a seguir obter uma chave 
cortada conforme com a chave original.
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3.2 CÓPIA CHAVES VEICULO

A pesquisa é efectuada por MARCA -> MODELO -> ANO
Deve ser respeitada a ordem seguinte: 
- depois de confi rmada a “Marca”, activa-se o campo “Modelo”;
- depois de confi rmado o “Modelo”, activa-se o campo “Ano”.

Um fi ltro de pesquisa permite obter rapidamente um resultado (digitar a letra inicial de marca ou 
modelo). 
Quando um campo for evidenciado em verde, signifi ca que pelo menos uma chave entre as previstas tem 
uma posição de gancho associada (ver o cap.7.3.5).

Exemplo: FIAT  ->  500  ->  2007
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Tocar na tecla LER, então é proposta a sequência das operações com indicação gráfi ca do mordente e das 
garras a utilizar, para além do Stop previsto para a chave utilizada.
Tocar em START para continuar.
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Exemplo: TOYOTA  ->  YARIS  ->  2011

Guia operacional SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2018
32 - SW



Tocar na tecla LER, então é proposta a sequência das operações com indicação gráfi ca do mordente e do 
lado a utilizar, para além do Stop previsto para a chave utilizada. Tocar em START para continuar.
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4 FAVORITOS

O menu FAVORITOS contém as fi chas que foram seleccionadas no interior dos menus Pesquisas (Chaves 
Standard, Chaves Veículo, Chaves De Pontos/Rasto). Guardar uma fi cha no menu Favoritos evita desperiçar 
tempo na pesquisa, se essa fi cha for usada frequentemente.
Por cada fi cha é possível inserir uma descrição no campo próprio na coluna “Observação Usuário”.

A selecção das fi chas a incluir no menu Favoritos é efectuada tocando no símbolo de estrela na primeira 
coluna à esquerda do menu Pesquisas; o símbolo é evidenciado com a cor preta.

Para remover uma fi cha no interior do menu Favoritos, tocar no símbolo relativo em estrela que voltará a 
aparecer em branco.
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5 LISTA DE TRABALHO
A Lista dos Trabalhos reúne os trabalhos (as chaves) que se deseja executar num segundo momento. Ver 
na página 17 como guardar um trabalho na lista de espera dos trabalhos.

5.1 LISTA DE TRABALHOS “STANDARD”

• Seleccionar um ou mais trabalhos por meio da tecla “Seleccionar Todos” ou tocar na caixa .
• Para ver outros detalhes dos trabalhos, tocar na própria linha.
• Para cancelar os trabalhos seleccionados, tocar na tecla “Eliminar trabalhos”.
• Para modifi car a quantidade de chaves a cortar dos trabalhos seleccionados, tocar em “Modifi car 

unidades”.
• Para iniciar o corte dos trabalhos seleccionados, tocar na tecla “Iniciar”.

LEGENDA DOS ÍCONES

N.° total das chaves a cortar

N.° trabalhos DE PONTOS já realizados

N.° trabalhos STANDARD já realizados

N.° trabalhos de GRAVAÇÃO já realizados

Identifi ca o tipo de trabalho DE PONTOS

Identifi ca il tipo di lavorazione STANDARD

Identifi ca o tipo de trabalho de GRAVAÇÃO

Informações adicionais
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5.2  LISTA DE TRABALHOS “OEM” (só com a função OEM CLIENT habilitada)

Os trabalhos de tipo OEM são cópias de chaves regulamentadas pelo Fabricante (OEM) através da função 
OEM CLIENT:

•  o fabricante fornece as informações necessárias para cortar a chave. 

•  o fabricante confi rma a quantidade de cópias da chave solicitada.

O usuário, uma vez autorizado pelo Fabricante e habilitado pela Silca, através da função OEM CLIENT pode 
solicitar e/ou receber os dados para a duplicação da chave e guardá-los na especial LISTA OEM.
A função LISTA OEM assistirá o usuário ao realizar todas as operações necessárias para a duplicação de 
maneira simples e controlada.

Com base nas decisões do Fabricante, o trabalho recebido a seguir ao pedido pode incluir:
• Um trabalho para a gravação do código na cabeça ou na haste da chave em bruto.
• Um ou mais trabalhos de corte.

O usuário tem que executar todas as operações defi nidas pelo fabricante cumprindo minuciosamente as 
instruções.
Caso esteja presente a operação de GRAVAÇÃO, o usuário deverá ter já criado um modelo de GRAVAÇÃO 
com o mesmo nome e características do proposto pelo Fabricante. Em caso negativo, o trabalho de gravação 
não será criado. Ver o Guia Software na secção 6 GRAVAÇÃO / ENGRAVING.

5.2.1 Activação da função OEM CLIENT

• O usuário que desejar aproveitar a função especial OEM CLIENT deve solicitá-lo quer ao Fabricante 
quer à Silca. Para informações relativas a quais fabricantes disponibilizarem esta função, contactar a 
rede comercial da Silca.

• Uma vez que o usuário for autorizado pelo Fabricante e tiver pedido a habilitação à SILCA, deve 
desbloquear a função OEM CLIENT no interior da máquina descarregando uma actualização software 
específi ca para a sua máquina duplicadora FUTURA.

• Após a actualização software, para verifi car de ter recebido a habilitação, seleccionar a janela 
INFORMAÇÕES e controlar a secção “Habilitações OEM” (Fig. 3).
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Fig. 3 

IMPORTANTE: para mais detalhes, previstos pelos vários fabricantes, sobre a confi gura-
ção da máquina e sobre o procedimento de duplicação da chave, é necessário consultar a 
AJUDA EM LINHA disponível na secção LISTA OEM -> Gestão OEM.
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5.3 LISTA DE TRABALHOS “SSI”
Os trabalhos de tipo SSI são relativos a sistemas com chave mestre (MKS). É necessário possuir um fi cheiro 
.DAT ou XML KESO que possa ser importado para a máquina por meio de uma USB PEN (FAT32).
Inserir a USB PEN que contém o/s fi cheiro/s na porta própria da máquina duplicadora. Tocar em “Abrir MKS”

Seleccionar o fi cheiro desejado e tocar em “Seguinte”.

Com o fi cheiro importado correctamente, tocar em “Seguinte”.
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“MKS - Name” identifi ca o Sistema de chave mestre e o Nome do sistema atribuído por quem gerou o 
fi cheiro.
Seleccionar as chaves (linhas) que se deseja trabalhar, então tocar em “Enviar para lista SSI”. 
Observação: para seleccionar todas as linhas de uma página tocar/marcar a caixa à esquerda do ID  

Tocar em “Adicionar” para enviar os trabalhos para a Lista SSI.
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Uma vez enviados os códigos para a máquina duplicadora, è possivel seleccionar outros. Tocar em “Abrir  
MKS”.
Observação: as linhas das chaves já enviadas pelo menos uma vez para a Lista SSI estão evidenciadas 
em verde.

Para facilitar a pesquisa das chaves ainda não enviadas para a Lista SSI tocar/marcar “mostrar apenas não 
enviados” e tocar em “Filtrar”.

Para facilitar a pesquisa das chaves seleccionadas tocar/marcar “mostrar apenas seleccionados” e tocar 
em “Filtrar”.
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Por cada chave é possível gerir/associar também a gravação, desde que já tenha sido criado um modelo 
Usuário. Seleccionar a chave, seleccionar o “Modelo Gravação” e tocar em “Enviar para lista SSI”.
Exemplo:
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6  GRAVAÇÃO / ENGRAVING
A função software de GRAVAÇÃO está disponível gratuitamente para todos os modelos de máquina dupli-
cadora FUTURA PRO e FUTURA.
Essa função é habilitada por default. Para desabilitar essa função e para ocultar algumas teclas e 
campos ligados à gravação, modifi car o parâmetro no interior da secção: 

menu OPÇÕES -> Defi nições -> Opções -> Preferências Chaves DE PONTOS/RASTO

A função GRAVAÇÃO necessita dos acessórios seguintes:

• Garra 01E  (cód. D748737ZB)
• Garra 02E  (cód. D748739ZB)
• Adaptador para plano/alojamento 4  (cód. D750763ZB)
• Fresa de topo 18DW específi ca  (cód. D748741ZB)

18
D

W

Estes acessórios são:
STANDARD na versão FUTURA PRO ENGRAVING
OPCIONAIS para todas as demais versões de FUTURA e FUTURA PRO

Fig. 4

Seleccionar o ícone “GRAVAÇÃO” para entrar na lista dos MODELOS DE GRAVAÇÃO criados pelo Usuário.
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É possível:

• CRIAR um novo Modelo Usuário

• MODIFICAR um Modelo Usuário

• ELIMINAR um Modelo Usuário

Tocar na tecla “Novo Modelo” ou “Modifi car” para entrar na função de Editor Modelos Usuário.

O Modelo de GRAVAÇÃO defi ne todos os parâmetros necessários à máquina para gravar um texto na 
cabeça ou na cana da chave ou em superfícies planas como medalhas ou plaquetas metálicas.
ATENÇÃO: O material do objecto DEVE SER METÁLICO E NÃO DE AÇO INOXIDÁVEL. Estão excluídos 
materiais como madeira, papel, plástico, cerâmica.
O objecto a gravar deve ter a superfície plana.
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Procedimento para criar um modelo:

• PARÂMETROS GERAIS
- Atribuir um Nome Modelo
- Seleccionar o mordente (default: 01R-01E-02E) 
- Seleccionar a fresa (default: 18DW)
- Defi nir a Profundidade da gravação (default 10 centésimos de milímetro)
- Defi nir a Espessura da chave ou do objecto a gravar (máx. 520 centésimos de milímetro)
- Seleccionar o PLANO em que instalar o objecto a gravar de acordo com as suas dimensões.

2

3

1

4

Fig. 5 Fig. 6 

PLANO LARGURA
objecto a gravar

ÁREA ÚTIL de GRAVAÇÃO 
(L x H)

1 min 26 - max 32 mm 32 mm x 40 mm

2 min 20 - max 26 mm 24 mm x 36,5 mm

3 min 8 - max 14 mm 12 mm x 36,5 mm

4 min 14 - max 20 mm 18 mm x 36,5 mm

PLANO 1

ABCDE
abcde

21

0
1
2
3
4
5
6 321

32 mm

40 m
m

ÁREA ÚTIL de GRAVAÇÃO 
Fig. 7 

Guia operacional SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2018 45 - SW



PLANO 2

ABCDE
abcde

1 2

0
1
2
3
4
5
6 321

24 mm

36,5 m
m

ÁREA ÚTIL de GRAVAÇÃO 
Fig. 8 

PLANO 3

ABCD

1 2

0
1
2
3
4
5
6 321

12 mm

36,5 m
m

ÁREA ÚTIL de GRAVAÇÃO 
Fig. 9 

PLANO 4

ABCDE
abcde

4
1 2

0
1
2
3
4
5
6

4
21

18 mm

36,5 m
m

ÁREA ÚTIL de GRAVAÇÃO 
Fig. 10 

• TIPO DE OBJECTO A GRAVAR  (chave ou outro)
- Seleccionar “Artigo SILCA” desejando utilizar um artigo parecido ou igual ao SILCA para o qual já foi criado 

um Modelo de gravação de exemplo.
- Seleccionar “Personalizado” para escolher livremente a dimensão do objecto a gravar de forma circular ou 

rectangular. 
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• LINHAS DE TEXTO

Para adicionar as linhas de texto desejadas para um só lado (RECTO) ou para ambos 
(RECTO e VERSO) do objecto a gravar.

Por cada linha alinhar o texto à DIR, ESQ ou CENTRO (default)

Para remover a linha de texto seleccionada.

Seleccionar o botão TOKEN para atribuir o “tipo” à linha em questão. O “tipo” de linha 
pode ser um texto livre ou um token. O “tipo” token não é um texto que pode ser editado 
directamente pelo Usuário, mas é valorizado oportunamente com um dado disponível 
no contexto em que o modelo é utilizado. Por exemplo:

T [00] É substituído pelo CÓDIGO INDIRECTO de um corte ou  

T [03] É substituído pelo campo PERFIL do sistema fechadura utilizado

T [04] É substituído pelo campo SÉRIE do sistema fechadura utilizado

Os token são utilizados principalmente nas aplicações OEM e na produção de sistemas 
masterizados para os quais são fornecidos fi cheiros que contêm informações especiais 
como:

T [00] É substituído pelo nome ou número da chave de um sistema masterizado 

T [05] É substituído pelo número ou nome do sistema masterizado 

T [10] É substituído pelo campo “Contador Progressivo” de uma chave de um sistema 
masterizado

Guia operacional SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2018 47 - SW



Testo Texto livre

T[00] É substituído pelo CÓDIGO INDIRECTO de um corte ou
É substituído pelo nome ou número da chave de um sistema masterizado

T[01] Utilizado em aplicações especiais

T[02] É substituído pelo Nome cliente atribuído a um sistema masterizado

T[03] É substituído pelo campo PERFIL do sistema fechadura utilizado

T[04] É substituído pelo campo SÉRIE do sistema fechadura utilizado

T[05] É substituído pelo número ou nome do sistema masterizado 

T[06] É substituído pela parte constante do CÓDIGO INDIRECTO de um corte

T[07] É substituído pela parte variável do CÓDIGO INDIRECTO de um corte

Função
Incremento 1

É impresso um algarismo progressivo de acordo com os parâmetros defi nidos. A sequên-
cia numérica pode ser completada por zeros para manter um comprimento igual ao do 
texto. Exemplo:   

 
- 01
- 02
- 03
- ..

Função
Incremento 2

É impressa uma sequência de algarismos progressivos ligados ao n.° de unidades defi -
nido.
É útil para marcar em sequência todas as chaves antes de cortá-las. A sequência numéri-
ca pode ser completada por zeros para manter um comprimento igual ao do texto.
Exemplo:   

 e programando uma quantidade 2 obtém-se:
- 01
- 01
- 02
- 02
- 03
- 03
- ..
- 10
- 10
Para obter esse resultado, acabadas as 2 unidades, é preciso repetir o trabalho até ao fi m 
da sequência desejada.

T[09] É substituído por um campo anotações do sistema masterizado 

T[10] É substituído pelo campo “Contador Progressivo” de uma chave de um sistema masteri-
zado

T[11] Utilizado em aplicações especiais

T[12] Utilizado em aplicações especiais
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T[13] MULTI-LINHA

Serve para dividir um token (um texto comprido) em mais linhas utilizando duas ou mais 
vezes o token T13. Uma vez seleccionado um dos token de T00 a T12 indicar:

• a posição do primeiro carácter a gravar
• o número de caracteres a gravar

Exemplo:
• Token seleccionado: T00 (Código indirecto - ABCD12345678)
• Posição do primeiro carácter: 1
• Número de caracteres: 6
• Valor que será gravado na chave: ABCD12
Para completar a gravação do código  indirecto numa segunda linha (sempre com token 
T13):

• Posição do primeiro carácter: 7 
• Número de caracteres: 6
• Valor que será gravado na chave: 345678

• POSICIONAMENTO DOS TEXTOS NA ÁREA ÚTIL DE GRAVAÇÃO  

Para MOVER a área de texto (para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo).

  Tecla central para CENTRAR a área do texto na área de gravação.

Para DIMINUIR ou ALARGAR a área de texto em altura ou em largura.

  Tecla central para a ROTAÇÃO da área de texto com passos de 90°.

Para posicionar e dimensionar o fi m da linha de texto, todas as cotas visuali-
zadas também podem ser editadas.

ATENÇÃO: a área VERMELHA corresponde a uma zona de segurança que a ferramenta 
não deve atingir.  Cada plano do mordente (1, 2, 3 e 4) tem uma área diferente.
O Editor Modelos Usuário controla a posição das linhas de texto para que não 
interferam com a área de segurança. 
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• COMO UTILIZAR UM MODELO DE GRAVAÇÃO

1)   Da FICHA DE CORTE

A - Tocando na tecla GRAVAÇÃO, obtém-se:

Nessa janela é possível:
- Seleccionar um Modelo de Gravação Usuário ou Prédefi nido SILCA da lista e a seguir associá-lo de maneira 

permanente à fi cha tocando na tecla  
- Filtrar a lista dos modelos de modo a que só haja os MODELOS USUÁRIO + os modelos relativos a artigos 

chave ligados à fi cha actual tocando na tecla 
- Modifi car o Modelo seleccionado tocando na tecla  
- Modifi car o n.° de unidades  
- Modifi car temporariamente a PROFUNDIDADE DE GRAVAÇÃO
- Modifi car temporariamente as linhas que contêm um campo TEXTO livre
- Modifi car temporariamente os parâmetros da Função Incremento  
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ATENÇÃO: o texto livre de uma linha e os parâmetros da função “Incremento” podem ser modifi ca-
dos mas as modifi cações não são guardadas.

ATENÇÃO: os token T[xx] não podem ser modifi cados nesta fase. É necessário retornar no Editor 
Modelo Usuário para mudar as linhas que contêm os Token.

ATENÇÃO: no caso de trabalhos de gravação criados numa Lista de trabalhos OEM, muitos dos 
parâmetros atrás listados não poderão ser modifi cados, pois devem ser respeitadas as indicações 
fornecidas pelo fabricante. 

B -  Tocando no ícone “LISTA DE TRABALHOS” com a função de GRAVAÇÃO habilitada, obtém-se:

Esta tela permite colocar na lista quer um corte quer uma gravação de acordo com a opção escolhida pelo 
usuário marcando os campos “Corte” e/ou “Gravação”.

Para mais detalhes, ver a descrição da secção anterior.
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2)  Da função EDITOR MODELOS USUÁRIO tocar na tecla “GRAVAÇÃO”.

3)  De LISTA DE TRABALHOS

Para mais detalhes, ver a descrição da secção anterior.
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7  OPÇÕES

Em Opções encontram-se os seguintes menus:
• Informações 
• Ajuste
• Programações
• Diagnóstico 
• Actualizações
• Armazenagem / Restauração
• Serie Utilizador
• Code Maker (opcional - veja o cap.11)

7.1 INFORMAÇÕES
Nesta janela são visualizados os dados principais da máquina Futura / Futura Pro (por exemplo: versão da 
actualização Sw, número de série, número de chaves cortadas, etc.).

Tocar no ícone específi co para visualizar o “GUIA OPERACIONAL SOFTWARE” de FUTURA PRO.
ATENÇÃO: esta função não está disponível para FUTURA.
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7.2 AJUSTE

O ajuste inclui: 
• Mordentes chaves Standard
• Mordentes chaves De Pontos/Rasto
• Palpador móvel 01T
• Adaptadores chaves standard
• Adaptadores chaves De Pontoss/Rasto

7.2.1 Ajuste mordente chaves STANDARD

Tocar na tecla START para iniciar o procedimento de Ajuste.
Instalar no mordente 01V o gabarito Z3 conforme visualizado.
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Ao aparecer da mensagem seguinte “Limpar com cuidado o Leitor Óptico e a chave sem a remover”
abrir o painel e efectuar as operações solicitadas.
Fechar o painel e premir START para continuar.

No fi m da operação, é solicitada a armazenagem dos dados aquisitados.
Tocar em “Sim” para validar.

O ajuste do mordente 01V é realizado apenas para o Lado A.
Nos lados B, C e D é possível inserir apenas Correcções Manuais de Y (espaços) e X (profundidades).
Valor positivo de Y: aproxima o corte do encosto.
Valor negativo de Y: afasta o corte do encosto.
Valor positivo de X: baixa o corte.
Valor negativo di X: eleva o corte.
Correcções permitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.

Tocar em “Guardar” para confi rmar.
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7.2.2 Ajuste mordentes chaves DE PONTOS/RASTO
Neste menu aparece a lista dos mordentes standard e opcionais previstos para o corte desses tipos de 
chaves. Seleccionar o mordente desejado e tocar na tecla START para começar o ajuste.
Para o ajuste desses mordentes é solicitada a utilização do palpador 02T.

ATENÇÃO: para o ajuste dos mordentes com garras ...J é necessário fechar completamente as garras 
antes de proceder.
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No fi m da operação, é solicitada a armazenagem dos dados aquisitados. Tocar em “Sim” para validar.

CORRECÇÕES MANUAIS
Só se for necessário, é possível inserir Correcções Manuais de Y, X e Z.
Valor positivo de Y: aproxima o corte do encosto.
Valor negativo de Y: afasta o corte do encosto.
Valor positivo de X: deslocação do corte (em relação ao eixo) para a direita.
Valor negativo de X: deslocação do corte (em relação ao eixo) para a esquerda.
Valor positivo de Z: baixa o corte (em relação ao eixo).
Valor negativo de Z: eleva o corte (em relação ao eixo).
Correcções permitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.
Tocar em “Guardar” para confi rmar.

7.2.3 Ajuste PALPADOR MÓVEL 01T
ATENÇÃO: para o ajuste do palpador móvel 01T é necessário fechar completamente as garras 
01J-02J antes de proceder.

- Baixar o Palpador móvel 01T e rodar em sentido horário o punho ranhurado para bloqueá-lo.
- Para proceder ao ajuste, tocar na tecla START e seguir as instruções no vídeo.
- No fi m da operação, é solicitada a armazenagem dos dados aquisitados.
- Tocar em “Sim” para validar.
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7.2.4 Ajuste de Adaptadores para CHAVES STANDARD

É possível programar manualmente correcções de Y (espaços) e X (profundidades).
Valor positivo de Y: aproxima o corte do encosto.
Valor negativo de Y: afasta o corte do encosto.
Valor positivo de X: baixa o corte.
Valor negativo di X: eleva o corte.
Correcções permitidas: de -30 a +30 centésimos de mm. Tocar em “Guardar” para confi rmar.

7.2.5 Ajuste de Adaptadores para CHAVES DE PONTOS/RASTO

Valor positivo de Y: aproxima o corte do encosto.
Valor negativo de Y: afasta o corte do encosto.
Valor positivo de X: deslocação do corte (em relação ao eixo) para a direita.
Valor negativo de X: deslocação do corte (em relação ao eixo) para a esquerda.
Valor positivo de Z: baixa o corte (em relação ao eixo).
Valor negativo de Z: eleva o corte (em relação ao eixo).
Correcções permitidas: de -30 a +30 centésimos de mm. Tocar em “Guardar” para confi rmar. 
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7.3 PROGRAMAÇÕES

No menu Programações encontram-se:
• Ajuste zeros máquina (chaves STANDARD)
• Ajuste zeros máquina (chaves DE PONTOS/RASTO)
• Opções 
• Confi gurações de rede
• Registo
• Importação fi cheiro posição ganchos

7.3.1 Ajuste zeros máquina (chaves STANDARD)
Para proceder, tocar na tecla START e seguir as instruções no vídeo.
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No fi m da operação, é solicitada a armazenagem dos dados aquisitados.
Tocar em “Sim” para validar.
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7.3.2 Ajuste Zeros máquina (chaves DE PONTOS/RASTO)

Para esta operação é exigida a utilização do palpador 02T.

ATENÇÃO: é necessário fechar completamente as garras antes de proceder.
Para proceder, tocar na tecla START e seguir as instruções no vídeo.
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No fi m da operação, é solicitada a armazenagem dos dados aquisitados.
Tocar em “Sim” para validar.

Observação: lembrar de substituir o palpador 02T pela fresa de topo correcta antes de tentar cortar uma 
chave e evitar de danifi car o palpador 02T.
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7.3.3 Opções

O menu Opções compreende:
- Gerais 
- Preferências chaves STANDARD
- Preferências chaves DE PONTOS/RASTO

7.3.3.a Gerais
É possível seleccionar/modifi car os seguintes parâmetros:

• Unidade de medida (milímetros ou polegadas)

• Idiomas
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• Comparativos (marcas dos comparativos a visualizar para as pesquisas)
É possível seleccionar e/ou tirar a selecção das marcas para visualizar, após uma pesquisa, artigos compa-
rativos. Utilizando as teclas TODOS ou manualmente um de cada vez.
Na lista dos comparativos, a fl ag Silca está sempre activa.

• Fabricante chaves de referência
Após uma Pesquisa... a chave a visualizar para a duplicação terá sempre (excepto alguns casos*) a 
referência da marca SILCA, estando programada de default. De qualquer forma é possível a escolha do 
fabricante ILCO.
*Chaves não produzidas pela Silca por várias razões (patente - já não utilizadas - novas ….)
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7.3.3.b Preferências Chaves STANDARD

Controlo do corte (Combinação não permitida): em termos simples, quando esta função estiver 
habilitada, impede a máquina de aceitar cortes directos digitados pelo utilizador (ou descodifi cação 
errada), que de facto iria traduzir-se numa combinação de cortes não incluídos nos dados da fi cha 
utilizada (e/ou não previstos pelo fabricante).

Controlo instalação chave: se habilitado, permite controlar se o segundo lado da chave está alinhado 
correctamente com o mordente. Os erros de alinhamento eventualmente presentes serão compensa-
dos. Esta função só é utilizada para chaves com duplo corte.

Utilizar qualquer mordente: esta função, se habilitada, permite posicionar a chave a cortar no lado do 
mordente diferente do de default. Esta função permite aquisitar a cota da chave em bruto (largura da 
cana) para adaptar o corte à chave em bruto utilizada. Esta função é aplicada automaticamente somente 
às chaves de duplo lado simétricas.
ATENÇÃO: opção válida apenas para o CORTE (NÃO para a DESCODIFICAÇÃO).

Rectifi cação encosto chave: se habilitado, permite efectuar uma rectifi cação do encosto da chave 
conforme as indicações presentes no vídeo.
Distância mínima do stop: o range é [50-90] (centésimos de milímetro)

Intervalo para os parâmetros utilizados (em centésimos de milímetro):
X 0 - 99
Y 0 - 400
H 0 - 400
L 0 - 500
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7.3.3.c Preferências Chaves DE PONTOS/RASTO

Confi guração preferências: permite habilitar ou não habilitar a utilização do palpador móvel 01T. Se do 
campo for tirada a selecção, é solicitada a utilização do palpador 02T a instalar no mandril para efectuar 
as operações de descodifi cação.

Velocidade carros rápida: permite programar a velocidade dos carros nos movimentos rápidos; o valor 
predefi nido e aconselhado pela Silca é 3000.

Habilitar gravação: permite habilitar a função de “Gravação” em todos os pontos do programa em que 
for solicitada.
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7.3.4  MODALIDADE DE UTILIZAÇÃO

A máquina pode ser confi gurada nas duas modalidades seguintes:
1)  Modalidade ACCESS POINT por meio de Wi-Fi (confi guração de fábrica)
2)  Modalidade ETHERNET com ligação à REDE LAN (para ligar a máquina à Internet)
3)  Modalidade TETHERING USB (para uma ligação por cabo entre Tablet e máquina)
4)  Modalidade REDE LOCAL (para ligar a máquina à Internet)

MODALIDADE ACESSO
à INTERNET

Ligação
TABLET - MÁQUINA Aconselhado

ACCESS POINT NÃO Wi-Fi SIM

ETHERNET con collegamento RETE LAN SIM por CABO Wi-Fi SIM

TETHERING USB NÃO cabo USB SIM

RETE LOCALE SIM por Wi-Fi Wi-Fi -

7.3.4.a  Modalidade ACCESS POINT (ligação Wi-Fi entre máquina e Tablet)
Quando for escolhida esta modalidade, o tablet liga-se directamente à máquina. Esta modalidade é 
programada na máquina como defi nição de fábrica.

ACCESS POINT 

Fig. 11
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Ao ligar máquina e tablet, esta ligação realiza-se automaticamente dentro de uns dois minutos aproximada-
mente; se isso não acontecer, é necessário verifi car a ligação Wi-Fi do tablet para controlar se a máquina 
aparece entre as redes Wi-Fi (WLAN) detectadas; a máquina aparecerá com o nome Silca-Futura_.....

No caso em que ainda não estiver ligada, seleccionar a rede Silca-Futura_...” e programar a password que 
corresponde ao número de série da máquina (13 algarismoscifre).
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Opção de troca de canal Wi-Fi: serve nos casos em que a comunicação ponto-ponto é difícil devido a 
demasiados dispositivos sintonizados no mesmo canal. Também permite ao utilizador adequar-se a limites/
regras do seu país.
Para mudar o canal é preciso estar conectados, seleccionar o novo canal, desligar e voltar a ligar a máquina.

7.3.4.b  Modalidade ETHERNET com ligação a rede LAN e router

Para ligar a máquina duplicadora Futura / Futura Pro à Internet por meio da própria rede LAN:
- Programar a máquina em ACCESS POINT e ligar o Tablet em Wi-Fi à máquina (confi guração de fábrica).
- Ligar um cabo ethernet da própria rede LAN à máquina (Fig. 12).

ETHERNET com ligação a rede LAN e router

Ethernet
cable

Fig. 12 
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7.3.4.c Modalidade TETHERING USB

Esta modalidade permite conectar a máquina ao Tablet por meio de cabo USB.
É possível utilizar o cabo de alimentação entregue junto com o Tablet.
Atenção: este comando é activo e pode ser seleccionado somente se:
- a rede Wi-Fi do Tablet está desabilitada (OFF).
- o cabo USB está ligado entre Tablet e máquina (Fig. 13).
- não há um cabo Ethernet ligado na porta da máquina.

TETHERING USB

USB cable

Fig. 13 

1) Ligar o cabo USB à máquina e ao Tablet. Nota: FUTURA tem uma só porta USB.
2) Entrar nas “Confi gurar” (Settings)  do Tablet.
3) Desabilitar o Wi-Fi (WLAN).
4) Das “Programações” do Tablet tocar no ícone “Mais” (More) e seleccionar o item “Tethering e acesso 

portátil”.

5) Marcar o item “Vinculo USB” ou seleccionar “LIG” para activar.
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No momento em que é activado este item, na máquina acende intermitente uma luz verde durante alguns 
segundos. Pode ser necessário aguardar 10-20 segundos antes que essa condição ocorra.

Iniciar a APP Silca Futura e abrir o menu em cascata.
Seleccionar o item “Ligar-se a” para procurar a máquina.

Uma vez encontrada a máquina, seleccioná-la com um toque para estabelecer a ligação.

Observação: após o desligamento de Tablet e máquina, quando forem ligados novamente, para continuar 
a trabalhar na modalidade Tethering USB será necessário restabelecer a ligação USB da forma descrita 
anteriormente.

Observação: uma vez estabelecida a ligação máquina-Tablet, se necessário, é possível restabelecer a 
ligação Wi-Fi do Tablet para ligar-se à Internet.

Guia operacional SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2018 71 - SW



7.3.4.d Modalidade REDE LOCAL

Esta modalidade é útil para ligar entre eles Tablet e máquina partilhando o acesso à Internet fornecido pelo 
router. Se houver esta exigência, sugere-se de qualquer forma de utilizar a confi guração “Ethernet com 
ligação à REDE LAN” indicada no capítulo 7.3.4.b uma vez que garante rendimentos superiores.

REDE LOCAL

Fig. 14

Para ter acesso a esta modalidade de utilização, entrar no menu Opções > Programações, seleccionar “Pro-
gramações de rede” e tocar no ícone “Modalidade REDE LOCAL”.
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Para activar esta modalidade, é necessário efectuar as operações seguintes:

1)  LIGAÇÃO DE FUTURA / FUTURA PRO A UM ROUTER Wi-Fi
Seleccionar a rede à qual se deseja ligar-se tocando no campo SSID e inserindo a seguir a password de 
rede, tocando na tecla “Guardar” a máquina voltará a arrancar na modalidade REDE LOCAL, com uma inter-
mitência de luz branca e azul inicial para a seguir acabar com duas intermitências rápidas azuis que indicam 
a foi realizada a ligação à rede escolhida.
Se a password inserida não estiver correcta, a máquina irá arrancar de novo na modalidade ACCESS 
POINT assinalada pelo acender intermitente regular da luz azul.
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2)  LIGAÇÃO DO TABLET A UM ROUTER Wi-Fi

Do menu “Confi gurar”  do tablet seleccionar a rede escolhida e efectuar a ligação.

3)  NOVO INÍCIO APLICAÇÃO FUTURA

Abrir o menu de contexto e seleccionar “Ligar-se a”.
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Na janela que aparece tocar na tecla “Começar pesquisa”

Tocar na descrição “Silca-Futura…” que aparece no vídeo para obter a ligação da Aplicação APP Silca.apk 
à máquina.

Observação: A última modalidade programada será memorizada pela máquina sempre que for ligada se-
guidamente; se a última modalidade programada for REDE LOCAL e esta não for detectada dentro de um 
certo tempo, Futura / Futura Pro passará em automático para a modalidade ACCESS POINT.
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7.3.5  Importação fi cheiro posição ganchos

Com esta função é possível importar por meio de uma PEN USB, inserida na porta USB própria da máquina 
duplicadora, um fi cheiro em formato CSV com a lista da posição dos ganchos associados às referências 
chaves Silca presentes no ponto de venda/duplicação.

Exemplo de preenchimento da lista (Referência Silca / Separador / Posição):

AGB5 ;   A501
AGB8 ;   A502
CS204 ;  B600
CS206 ;  B601

A posição do gancho é evidenciada no campo próprio durante a Pesquisa (Fig. 15) e Cópia chaves veículo  
(Fig. 16).

Fig. 15 
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Fig. 16 
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7.4 DIAGNÓSTICO

• Entradas digitais
Com esta função é possível testar o funcionamento das entradas digitais da placa electrónica a que estão 
ligadas: o micro do painel, o sensor de posição do paquímetro, o contacto eléctrico, etc.
Para efectuar o teste, efectuar a manobra descrita em cada item verifi cando que com o sinal relativo a cor 
mude, passando de vermelha para verde. 

• Saídas digitais
Com esta função é possível testar o funcionamento das Saídas digitais da placa electrónica e os dispositivos 
relativos que lhe estão ligados. Para efectuar o teste, tocar no campo ON presente no vídeo.
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• Motores
Esta função permite testar o funcionamento dos 3 motores passo-a-passo dos eixos X, Y e Z (o eixo B ac-
tualmente não é utilizado pela máquina).
Para efectuar o teste, tocar na tecla “+” do eixo desejado. 
Atenção: o carro não deve ir chocar contra o fi m de curso.
A tecla Reset leva os eixos na posição de zero.
Observação: tocar na tecla “-” só quando o valor visualizado no campo “Posição de trabalho” for positivo.
Sensor de ajuste a zero do eixo: quando activado, o círculo torna-se verde.

• Motores das fresas
Para efectuar o teste, tocar na tecla relativa ao motor a testar: verifi car se a fresa roda por 5 segundos.

• Leitor Óptico
Efectuar “Teste limiar laser” só para verifi car se o leitor está activo.
- Tocar na tecla “Ler limiar laser”, o estado passa de “-” a “0”.
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- Efectuar a calibragem do leitor óptico só se houver evidentes problemas de leitura.
- Limpar minuciosamente o vidro do leitor, fechar o painel.
- Tocar na tecla “Ajuste Leitor”:

- com bolinha verde o leitor está calibrado. 
- com bolinha vermelha é necessário limpar o leitor e repetir a operação.

ATENÇÃO: após a calibragem do Leitor é necessário proceder ao Ajuste dos zeros máquina (chaves 
standard) e a seguir com o Ajuste do mordente para chaves standard.

• Ligações
Função que permite ver as informações relativas à identifi cação da ligação da máquina.

• Ficheiro de Log
O fi cheiro Log pode ser pedido pela Silca caso haja problemas de software na máquina.
A função permite criar e guardar um fi cheiro log:
-  numa USB pen inserida na porta especial na máquina (Fig. 17). Nota: FUTURA tem uma só porta USB.
-  ou directamente no Server Silca (com a máquina ligada em rede local e/ou com cabo ethernet).
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Fig. 17  - Futura PRO

• Programações Avançadas

Função utilizada exclusivamente pela Silca.
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8 ACTUALIZAÇÃO E REGISTO DA MÁQUINA

8.1  REGISTO DA MÁQUINA
Para descarregar as actualizações software da máquina, é necessário registar-se no servidor WEB 
FUTURA da SILCA. Essa operação é necessária só na primeira vez.

De qualquer forma, depois de cortadas pelo menos 50 chaves, é solicitado o registo da máquina (só se 
ainda não foi feito) no servidor Web FUTURA da Silca.

• Não efectuando o registo, a mensagem volta a aparecer sempre que se iniciar Futura / Futura Pro.

• Não efectuando o registo da máquina, não é possível descarregar ulteriores actualizações Software. 

Existem 4 modos para efectuar o Registo:

Modo 1: Máquina Futura / Futura Pro com acesso à Internet

Modo 2: Tablet de Futura / Futura Pro com acesso à Internet

Modo 3: Utilização do programa Silca Remote Service (SRS)

Modo 4: Utilização de um browser de um PC/Tablet ligado à Internet
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Modo 1
Máquina Futura / Futura Pro com acesso à Internet

- Iniciar o programa Futura; tocar no ícone OPÇÕES -> Programações -> Registo
- Inserir os dados nos campos indicados (são obrigatórios os campos marcados por *) e a seguir tocar em 

Registar e aguardar a mensagem que a máquina foi registada; então tocar em Fechar.

Observação: tocar na tecla  para visualizar as modalidades de registo da máquina.

No endereço e-mail indicado chegará uma mensagem para a validação do Registo.
Utilizar o próprio programa de correio electrónico, abrir o mail recebido de Silca e clicar em “Validating 
email”.

No fi m, tocar em “Fechar” e a seguir em ”Verifi car” para concluir o procedimento de registo no Tablet.
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Modo 2
Tablet de Futura / Futura Pro com acesso à Internet

NOTA: a seguir levar o tablet para onde seja possível uma ligação Wi-Fi com acesso à Internet.

Com o Tablet ligado a uma rede Wi-Fi local com conexão à Internet, iniciar a APP Silca Futura. Rolar da 
esquerda para a direita para abrir o menu como indicado na imagem que segue.

Tocar em “Registo Máquina”.

- No caso em que o número de série não seja detectado, digitar os treze algarismos do número de série e 
premir em “Verifi car”.

- Inserir os dados nos campos indicados (são obrigatórios os campos marcados por *) e a seguir tocar em 
Registar.
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- No endereço e-mail indicado chegará uma mensagem para a validação do Registo. Utilizar o próprio 
programa de correio electrónico, abrir o mail recebido de Silca e clicar em “Validating email”.

- Voltar junto da máquina Futura / Futura Pro e restabelecer a ligação em modalidade ACCESS POINT.

Observação: com a primeira actualização da máquina, as informações sobre o registo serão transmitidas 
pelo servidor Web de Futura para a máquina.
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Modo 3
Utilização do programa Silca Remote Service (SRS)

Máquina Futura / Futura Pro e Tablet ligados em modalidade ACCESS POINT

Instalar o Programa “Silca Remote Service” no próprio PC. O programa pode ser descarregado do site 
Silca www.silca.biz, seleccionando o menu Produtos -> Silca Key Programs -> Módulos SKP -> Silca 
Remote Service.

- Iniciar o programa e seleccionar o modelo de máquina Futura / Futura Pro, seleccionar a tecla “Continuar” e 
a seguir a tecla “Registar”: será visualizada uma página web dedicada.

- Se a máquina não resultar já registada, inserir os dados nos campos indicados (são obrigatórios os campos 
evidenciados com *) e a seguir tocar em “Registar”.

- No endereço e-mail indicado chegará uma mensagem para confi rmar o Registo. Utilizando o próprio 
programa de correio, abrir o e-mail enviado pela Silca e clicar em “Validating email”.

Então a máquina é registada.
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Modo 4
Registo através de browser de um PC/Tablet ligado à Internet

Chegar do PC ou do Tablet a um qualquer browser e digitar o endereço seguinte:
https://www.silcawebsw.biz/futura/reg/index.html

- Seleccionar o idioma no topo à direita da página

- Inserir o número de série da máquina (13 algarismos) e a seguir tocar em “Controlar”.

- Inserir os dados nos campos indicados (são obrigatórios os campos evidenciados por (*), a seguir tocar em 
“Aceito”, então em “Registar” e aguardar a mensagem de que a máquina foi registada.

- No endereço e-mail indicado chegará uma mensagem para confi rmar o Registo.
- Utilizando o próprio programa de correio electrónico, abrir o e-mail enviado pela Silca e clicar em “Validating 

email”.
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8.2 ACTUALIZAÇÃO SOFTWARE MÁQUINA

A Silca emite periodicamente Actualizações Software e Dados para a máquina. Para verifi car a dispo-
nibilidade de novas actualizações, utilizar uma das modalidades de conexão disponíveis. 
ATENÇÃO: não inserir USB modem pen para tráfego de dados na porta USB da máquina.
Observação: antes de continuar, verifi car se a máquina já está registada (pode-se ver na tela Registo 
Máquina - no Tablet rolar da esquerda para a direita para abrir o menu).

É possível actualizar Futura / Futura Pro nas maneiras seguintes:
1)  Actualização de TABLET
2)  Actualização com USB PEN
3)  Actualização com modalidade REDE LOCAL
4)  Actualização com programa SRS (Silca Remote Service) 

8.2.1  Actualização de TABLET

        
Fig. 18 

ATENÇÃO: durante a actualização, não deve haver uma USB PEN na porta USB da máquina Futura 
/ Futura Pro. 
1) Levar o Tablet para um lugar onde haja uma rede Wi-Fi com ligação à Internet e estabalecer a ligação.
2) Iniciar a APP Silca Futura e seguir as instruções da tela:

- No Tablet rolar da esquerda para a direita para abrir o menu.
- Tocar em “Registo máquina” (Fig.9).
- Inserir o número de série da máquina (13 algarismos) e tocar em “Controlar”.

Fig. 19

1 2
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- No Tablet arrastar da esquerda para a direita para abrir o menu de contexto.
- Tocar em “Actualização máquina”, aparece a tela seguinte:

Fig. 20 

- Clicar na imagem do Tablet (Fig. 20) e seguir o procedimento assistido (caso o tablet não esteja ligado a 
uma rede Wi-Fi aparece uma tela em que é possível seleccionar a rede Wi-Fi a utilizar entre as propostas).

- Completado o download da nova actualização, será solicitado o novo arranque da máquina para aplicar de 
modo automático a actualização.

- Premir no botão “Novo arranque da máquina” e aguardar alguns minutos. O tablet irá conectar-se a Futura / 
Futura Pro de modo automático. 
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8.2.2  Actualização com USB PEN

Esse processo de actualização permite ao usuário actualizar a máquina Futura / Futura Pro utilizando um 
PC ligado à Internet e uma USB PEN.

1)  Do menu em cascata seleccionar “Actualização Máquina” e tocar na imagem USB PEN (Fig. 21). Inserir a 
USB PEN na máquina e seguir as instruções da tela. 

Fig. 21 

2)  Inserir a USB PEN num PC ligado à Internet (Fig. 22). 
- Abrir o conteúdo da USB PEN, clicar no fi cheiro “FuturaUpgrade.

exe” e aguardar a mensagem na tela avisando que a operação foi 
concluída.

- Remover a USB PEN do PC (remover Hardware com segurança).

Fig. 22 

3) Inserir a USB PEN na porta própria de máquina (Fig. 23). Nota: FUTURA 
tem uma só porta USB.
Seguir as instruções que aparecem na tela: tocar no botão “NOVO 
ARRANQUE DE FUTURA” para reiniciar a máquina Futura PRO. 
- Aguardar alguns minutos até a luz branca se tornar intermitente 

regular.
- Remover a USB PEN da máquina (sem desligar). Aguardar o novo 

arranque de Futura / Futura Pro (assinalado pela luz azul intermiten-
te regular).

- Iniciar a APP Futura do tablet.

Fig. 23 

1

2

3
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8.2.3 Actualização com modalidade REDE LOCAL ligada à Internet

REDE LOCAL Wi-Fi REDE LOCAL cablada

Ligar a máquina Futura / Futura Pro à REDE 
LOCAL Wi-Fi (Atenção: programar primeiro a 
máquina e a seguir o tablet na modalidade REDE 
LOCAL).

Ligar a máquina Futura / Futura Pro à REDE 
LOCAL com o cabo de rede à porta ethernet 
da máquina (a máquina deve permanecer na 
modalidade ACCESS POINT).

Fig. 24 Fig. 25 

ATENÇÃO: durante a actualização, não deve haver uma USB PEN na porta USB da máquina Futura 
/ Futura Pro. 
Para efectuar a actualização do Software da máquina da forma normal, seguir o procedimento descrito a 
seguir.

Fig. 26

Observação: tocar na tecla  para visualizar as modalidades de actualização da máquina.

- Tocar em “Verifi car Actualizações”: aparece uma lista daquilo que será descarregado para actualizar a 
máquina.
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Fig. 27 

- Tocando em “News” são visualizadas as novidades relativas à actualização que será instalada na máquina.
- Tocar em “Sim” para começar o download dos dados.
- Completado o download, é solicitado o novo arranque da máquina FUTURA PRO (procedimento gerido pelo 

Software). Seguir as instruções que aparecem no vídeo. 
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8.2.4 Actualização com programa SRS (Silca Remote Service)

      
Fig. 28 

Instalar o Programa “Silca Remote Service” no próprio PC. O programa pode ser descarregado do site Silca 
www.silca.biz, , seleccionando o menu Produtos -> Silca Key Programs -> Módulos SKP -> Silca Remote 
Service.

É possível actualizar a máquina das seguintes maneiras:

Modo 1 (Actualização RÁPIDA)
Actualização rápida permitirá poupar tempo, pois fará o dowload somente dos fi cheiros necessários.
ATENÇÃO: é necessário utilizar uma USB PEN vazia e com formato FAT32/NTFS.
- Inserir na máquina Futura / Futura Pro uma USB PEN vazia e com formato FAT32/NTFS, abrir o Software da 

máquina, posicionar-se no menu Diagnóstico -> Log File e premir “Salvar fi cheiro log” na USB PEN.
- Inserir no Pc em que está instalado o programa SRS a USB PEN precedentemente preparada, posicionar-se 

na tela do programa SRS relativa à preparação da actualização RÁPIDA e aguardar que o fi cheiro da actua-
lização seja guardado na máquina. Se a máquina não resultar registada, será solicitado o registo, utilizando 
a página web especial.

- Verifi car que a máquina Futura / Futura Pro esteja desligada (botão vermelho) e que a APP Futura no Tablet 
esteja fechada.

- Inserir a USB PEN na porta USB da máquina (na parte traseira - Fig. 17, pag. 81).
- Ligar a máquina Futura / Futura Pro e aguardar alguns minutos até a luz branca se tornar intermitente 

regular. Remover a USB PEN da máquina (sem desligar). Aguardar o novo arranque de Futura / Futura Pro 
(assinalado pela luz azul intermitente regular). Iniciar a APP Futura do tablet.

ATENÇÃO: não desligar a alimentação nem desligar Futura / Futura Pro durante a actualização.

Guia operacional SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2018 93 - SW



Modo 2 (Actualização TOTAL)

Actualização TOTAL irá fazer o download de todos os fi cheiros da máquina

Iniciar o programa  e seleccionar a máquina Futura / Futura Pro.
ATENÇÃO: é necessário utilizar uma USB PEN vazia e com formato FAT32/NTFS.
- Inserir na tela do programa SRS relativa à preparação da actualização o número de série da máquina Futura 

/ Futura Pro e sucessivamente inserir uma USB PEN no PC e aguardar que o fi cheiro da actualização 
TOTAL seja guardado na USB PEN. Se a máquina não resultar registada, será solicitado o registo, utilizando 
a página web especial.

- Verifi car que a máquina esteja desligada (botão vermelho) e que a APP FUTURA no Tablet esteja fechada.
- Inserir a USB PEN na porta USB da máquina (na parte traseira - Fig. 17, pag. 81).
- Ligar a máquina Futura / Futura Pro e aguardar alguns minutos até a luz branca se tornar intermitente 

regular. Remover a USB PEN da máquina (sem desligar). Aguardar o novo arranque de Futura / Futura Pro 
(assinalado pela luz azul intermitente regular). Iniciar a APP Futura do tablet.

ATENÇÃO: não desligar a alimentação nem desligar Futura / Futura Pro durante a actualização.
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8.3 ACTUALIZAÇÃO DA APP (Silca.apk e SilcaKeyboard.apk)

Uma vez efectuada a actualização de Futura / Futura Pro, ao iniciar o programa, pode aparecer a tela 
seguinte, assinalando que está disponível uma nova versão de Silca.apk ou de SilcaKeyboard.apk.

Fig. 29

Tocar em “Install” para proceder à actualização da APP.

Fig. 30

Fechar a aplicação em andamento tocando na tecla  e arrastando a APP Futura (ver a Fig. 31).
 .
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Fig. 31 

1) Tocar na tecla central em baixo   

2) Entrar em “Gerenciador de arquivo” (File manager) e tocar em “Download”.

Fig. 32 

3) Seleccionar Silca.apk e tocar na tecla “Instalar”.
4) Aguardar até a actualização for completada.
5) Proceder da mesma maneira para a actualização de SilcaKeyboard.apk.
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9 ARMAZENAGEM / RESTAURAÇÃO
Função que permite criar e guardar (Guardar Base de Dados Utilizador) um fi cheiro numa chave USB 
inserida na porta especial da máquina (Fig. 17, pag. 81).
Também é prevista a Restauração (Restaurar Base de Dados Utilizador) utilizando a chave USB com o 
fi cheiro guardado anteriormente.
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10  SÉRIES UTILIZADOR
Função acessível de “Opções => Séries Utilizador”. 
Esta função permite ao utilizador importar uma tabela de códigos em formato XML-Keso, CSV, TXT asso-
ciando-a a uma fi cha e criar então uma nova série utilizador.
- Utilizar uma USB PEN com formato FAT32/NTFS, copiar no interior o fi cheiro (ou os fi cheiros) da tabela a 

importar. Nota: o fi cheiro não se deve encontrar numa pasta.
- Inserir a USB PEN na porta própria de Futura / Futura Pro (Fig. 17, pag. 81).

Para proceder à criação da série utilizador, tocar em “Gestão Séries Utilizador”.

Tocar em “Adicionar Série” para poder importar o novo fi cheiro.

Com Série Utilizador presente e seleccionada/evidenciada é possível:
- tocar na tecla “Modifi car” para variar alguns parâmetros associados à série
- tocar na tecla “Eliminar” para apagar a série seleccionada.
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- Seguir as instruções presentes na página do Tablet. Durante a importação assistida, aparece o pedido de 
inserir ou seleccionar alguns parâmetros a associar à nova série (p.ex. Número fi cha, Perfi l, Série, Marcas, 
Aplicações e Artigo. 

- Tocar em “Seguinte” para continuar.
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- Tocar em “Importar” para importar directamente o fi cheiro sem necessidade de modifi cações.

Observação: só se necessário, antes de acabar a importação da tabela é possível modifi car alguns seus 
parâmetros utilizando o menu à direita (operação nos dados da tabela e/ou Operações nas colunas).

Observação: Tocar no ícone  para visualizar as informações relativas ao campo.

- Depois de modifi cados os parâmetros de “Operação nos dados da tabela” tocar na tecla “Actualizar”.
- Depois de efectuadas operações nas colunas, tocar na tecla “Importar” para começar a importação do 

fi cheiro. 

No fi m, aparece a tela seguinte:

- Tocar em “Guardar” para guardar a nova série Utilizador.
- Tocar em “Modifi car” para efectuar modifi cações.
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11  CODE MAKER
A função Code Maker (opcional a pagamento) permite criar uma nova fi cha com os parâmetros de corte 
programáveis pelo usuário.
No procedimento assistido de criação da Ficha Usuário é explicado como utilizar os parâmetros.
Depois de criada a fi cha, o programa propõe a criação da Série Usuário, útil também para ligar uma própria 
tabela de códigos.

Obs.: é possível criar novas fi chas utilizando os acessórios, fresas e mordentes, listados a seguir.

Fichas para chaves PLANAS/STANDARD

Mordente a utilizar:  01V ou 01VJ
Fresa a utilizar:   01F
 
Fichas para chaves DE PONTOS

Mordente a utilizar:  01R
Garras a utilizar:  01J-02J   05J-06J
Fresa de topo a utilizar: 01D - 02D - 03D - 04D - 05D - 07D - 13DW 

Obs.: em futuro o Code Maker poderá utilizar mais acessórios.
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12  GUIA TRANSPONDER

O Guia Transponder reúne todas as soluções de cópia de chaves transponder propostas pela Silca.
Abrir o menu “Guia Transponder”; aparece a janela de pesquisa.
Inserir nos campos as informações conhecidas do veículo ou da chave transponder para visualizar as in-
formações relativas à identifi cação, à cópia, à memorização e aos vários procedimentos que a Silca pode 
proporcionar:

IMPORTANTE:
• para conhecer o signifi cado de cada coluna, tocar no ícone da própria coluna 
• para fazer uma nova pesquisa ou voltar para trás, premir na seta laranja 

Fig. 33 
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Seleccionar o modelo de veículo desejado na parte superior da janela.
Na parte inferior da janela são visualizadas no pormenor as possibilidades entre:
Secção de cor azul
- utilizar uma das chaves Silca indicadas nas primeiras 3 colunas para fazer um clone da chave transponder 

original, quer dizer uma chave pronta para a utilização.
Secção de cor verde
- utilizar uma das chaves Silca indicadas nas primeiras 3 colunas para ter uma chave programável no veículo 

através de diagnóstico ou através de um procedimento manual. Se faltar um solução com chaves Silca, a 
programação com diagnóstico ou manual, se disponível, deve ser efectuada com uma chave original.

a coluna indica o artigo Silca completo de transponder ou ORIGINAL 

a coluna indica o artigo Silca sem transponder 

a coluna indica o artigo Silca FLIP sem transponder 

Exemplo Fig. 33
Nesse caso o utilizador pode:
Secção de cor azul => para clonar a chave original com os dispositivos RW
- utilizar HU101MH 
- utilizar HU101TE ou HU101FH com o transponder GTI 

Secção de cor verde => para programar uma chave no veículo com os diagnósticos originais (sd = ver 
concessionário)
- utilizar HU101T17 
- utilizar HU101TE ou HU101FH com o transponder GTI programado como ID63 ou com o transponder T17 

Para obter mais detalhes ou ter acesso aos procedimentos de “programação manual” tocar no ícone 
(Fig. 33).

Tocar no ícone  para efectuar uma pesquisa na secção duplicação para individualizar as fi chas de corte 
relativas ao artigo Silca seleccionado.
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13  GESTÃO “TOKEN” E “UTP” (UNLIMITED TOKEN PLAN)
A gestão com Token é um novo conceito de “utilização por consumo” para a máquina Futura / Futura Pro 
através da gestão de especiais “Token” adquiridos pelo cliente de acordo com as suas necessidades.
Os token podem ser de 2 tipos:

“Token”: são “fi chas digitais” que são desfalcadas cada vez se copiar uma chave. 
Acabados os Token, é necessário comprar novos para continuar a utilizar a máquina 
duplicadora.

“UTP (Unlimited Token Plan)”: é uma especial “fi cha digital a tempo” que permite utilizar 
livremente a máquina (ou seja torna possível cortar um número ilimitado de chaves) 
durante um determinado período de tempo (de poucos meses até um ano). Vencido o 
prazo, será necessário comprar novas fi chas para continuar a utilizar a máquina dupli-
cadora.

ANOTAÇÃO: para efectuar o pedido de recarga de Token e/ou solicitar um pacote “UTP” é necessário 
ter registado a máquina (para efectuar esse registo ver o Cap.8.1 REGISTO DA MÁQUINA ).

Gestão de “Token” e “UTP”
No momento da aplicação de uma nova recarga “Token” ou pacote “UTP”, teremos as seguintes ocorrên-
cias, de acordo com a tipologia presente na máquina.

Presente
na máquina Novo Ocorrência

UTP UTP A duração do pacote UTP presente é prolongada adicionando a 
duração do novo pacote.

Token Token Os novos Token são adicionados aos já existentes.

UTP Token Os Token poderão ser utilizados quando expirar o pacote UTP.

Token UTP Os Token poderão ser utilizados quando expirar o pacote UTP.

Informações sobre “Token” e “UTP”
No topo à esquerda, ao lado do logotipo SILCA encontra-se um dos dois ícones seguintes:

os “Token” ainda disponíveis  Os dias de utilização no caso de “UTP” 
 

Para visualizar as informações relativas aos Token 
disponíveis /utilizados, tocar no ícone 

Para visualizar os dias ainda disponíveis em caso 
de “UTP” tocar no ícone 
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• Se o ícone (Token) e/ou o calendário (UTP) são de cor verde, signifi ca que os Token ou os 
dias de utilização são superiores ao limiar mínimo de aviso programado no menu Token => 
Programações. 

• Se o ícone (Token) e/ou o calendário são de cor amarela, signifi ca que os Token ou os 
dias de utilização são inferiores ao limiar mínimo de aviso programado no menu Token => 
Programações 

• Se o ícone (Token) e/ou o calendário são de cor vermelha, signifi ca que os Token ou os dias 
de utilização são acabados ou estão para acabar.

Extratoken
Se o cliente se encontrar na situação de ter acabado os “Token” ou vencido os “UTP”, a SILCA permite poder 
continuar a cortar chaves por mais 21 dias. 
Durante este período serão contados os “Token” consumidos.
No fi m dos 21 dias, a máquina já não cortará chaves e será necessário contactar um distribuidor da SILCA 
para adquirir um pacote “UTP” ou os “Token”.

Se o cliente adquirir um pacote de “Token”, com a activação serão desfalcados os “Token” consumidos 
durante o período de ExtraToken.
Exemplo:

Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Token 50 50 50 40 40 40 10

Token consumidos no período de ExtraToken: 280
Pacote adquirido: 1500 Token;
Com a activação do pacote, na máquina serão carregados 1220 Token.

Se o cliente adquirir um pacote UTP, com a activação serão desfalcados os dias utilizados durante o 
período de ExtraToken de acordo com a lógica seguinte: é calculado o último dia em que foi efectuado 
um corte.
Exemplos:
(X = corte de uma ou mais chaves)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
X

Será reduzida de 1 dia a duração do pacote UTP adquirido.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
X X

Será reduzida de 10 dias a duração do pacote UTP adquirido.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
X

Será reduzida de 20 dias a duração do pacote UTP adquirido.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nenhum dia será desfalcado.

Observação: Futura Token / Futura Pro Token é vendida sem token. Com o corte da primeira chave, 
activa-se automaticamente um “UTP” gratuito de 1 mês. No fi m do mês, conforme o aviso no Tablet, 
o cliente tem à disposição 3 semanas (21 dias) para adquirir a solução de token mais apta para as 
suas exigências com base nas previsões de utilização da própria máquina. Passadas as 3 semanas, a 
máquina já não poderá ser utilizada. Para poder continuar a utilizar a máquina, é necessário contactar 
um distribuidor Silca para adquirir/programar a modalidade de utilização da máquina (“Token” ou 
“UTP”).
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13.1   APLICAÇÃO DOS TOKEN NA MÁQUINA
É possível efectuar a actualização dos TOKEN na máquina das seguintes formas:

• Máquina Futura / Futura Pro ligada na modalidade REDE LOCAL:
No Programa Futura seleccionar o menu “Actualizações”, premir no botão “Controlar Actualizações” e, se 
no servidor Silca se encontram Token encomendados/disponíveis, aparece uma mensagem com o pedido 
de os poder descarregar. Os Token, então, serão aplicados de maneira automática na máquina sem ter que 
a reiniciar.
Após a actualização dos Token, aparece uma mensagem indicando se no servidor Silca está disponível uma 
actualização software para a máquina.

• Máquina Futura / Futura Pro ligada em modalidade ACCESS POINT: 
Utilizar o Programa “SILCA REMOTE SERVICE” ou levar o Tablet para onde seja possível uma ligação 
Wi-Fi com acesso à Internet. Se disponível no servidor Silca, será feito o download de uma única actualiza-
ção, que contém os Token encomendados/disponíveis bem como a actualização software para a máquina.

13.2   CÓPIA DE ORIGINAL E FLUXO DE CORTE POR FICHA (versão Token)
Antes de qualquer operação de cópia por fi cha, por código ou de original, é visível no Tablet o custo ou “valor 
em Token” da duplicação escolhida. Esta informação não é visível se estiver activo um “UTP”.

• CÓPIA DE ORIGINAL

• CÓPIA POR FICHA
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No fi m do fl uxo de “Cópia por fi cha” ou de “Cópia de original” no Tablet aparece uma janela com o custo da 
operação (Token consumidos). Esta informação não é visível se estiver activo um “UTP”. 
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Recapitulação situação TOKEN ou UTP
No interior do menu Opções do programa Silca Futura, tocar em “Token” e a seguir em “Informações” para 
visualizar a recapitulação das informações e das estatísticas relativas à gestão “Token”.

As “estatísticas reais” são calculadas em função do consumo efectivo de token adquiridos (concretamente 
quando se utilizam os “token” normais). 
As “estatísticas virtuais” calculam os consumos médios de token quando está activo um “UTP”. Dessa forma 
o cliente pode entender quanto teria consumido em token se tivesse adquirido os token em vez da opção 
“UTP”.

Tocar em “Programações” para a eventual modifi cação dos valores seguintes:
• Limiar de aviso acabamento Token: Indica o limiar, em número de token, que activa as mensagens 

de alarme específi cas.
• Limiar de aviso UTP: Indica o limiar, em número de dias, que activa as mensagens de alarme 

específi cas.
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Tocar em “Ficheiro de Log” para visualizar as “últimas” operações, guardadas na ordem cronológica, 
efectuadas pela máquina: recarregar Token; token consumidos após uma cópia de original; token consumidos 
após uma cópia por fi cha ou por código, etc.
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14 TROCA DE TABLET
Na eventualidade de utilizar um tablet novo, é necessário descarregar/instalar a App Futura e o teclado 
“Silca Keyboard” personalizado. 

Proceder da seguinte forma:
1) Efectuar a ligação Tablet <=> FUTURA na modalidade ACCESS POINT (cap.7.3.4.a).

2) Abrir o browser CHROME  (o ícone de CHROME encontra-se na página das aplicações ) e 
digitar os endereços seguintes:

192.168.0.1/Silca.apk para o download da App
192.168.0.1/SilcaKeyboard.apk para o download do teclado

3)  Tocar na tecla central em baixo   

4) Entrar em “Gerenciador de arquivo” e tocar em “Download”.

Fig. 34 

5)  Tocar nas 2 aplicações descarregadas para executar a instalação.
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Depois de instalada a APP Futura é necessário deslocar o ícone “Futura”  na tela principal:

1) Tocar na tecla central em baixo   

2) Procurar o ícone “Futura” 

3) Seleccioná-lo e arrastá-lo na tela principal sem nunca tirar o dedo do écrã.
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15 PROCEDIMENTO “CANCELAR CACHE” PARA APP FUTURA
Operação aconselhada para melhorar as performances da APP “Futura”.
1) Entrar em menu “Confi gurar”  do tablet.

2) Tocar em “Aplicativos” (Apps) e então “Futura”.

3) Entrar em “Armacenamento” e tocar em “LIMPAR CACHE”. 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Este produto inclui em parte Software de propriedade da Silca e em parte Software Open Source. Relativa-
mente aos softwares Open Source utilizados, a seguir é referida a licença ofi cial no texto original.

A pedido, a Silca fornecerá um DVD com o código GPL incluído no produto FUTURA.
Para activar o pedido, contactar a SILCA ao endereço seguinte:

SILCA S.p.A. 
Via Podgora 20
31020 Vittorio veneto 
Italy

Email: service@silca.it

O código GPL usado neste produto é distribuído SEM NENHUMA GARANTIA e fi ca sujeito a Copyrights de 
um ou mais autores.

Além disso, este produto inclui software desenvolvido por OpenSSL Project para o uso do OpenSSL Toolkit.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended 
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation 
software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you 
can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions 
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must 
make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/
or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the 
software is modifi ed by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems 
introduced by others will not refl ect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually 
obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s 
free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modifi cation follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms 
of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program 
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifi cations and/or 
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modifi cation”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modifi cation are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program 
is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been 
made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and 
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and 
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such 
modifi cations or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modifi ed fi les to carry prominent notices stating that you changed the fi les and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be 
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modifi ed program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the 
most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, 
saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of 
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is 
not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modifi ed work as a whole. If identifi able sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably 
considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them 
as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole 
must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of 
who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to 
control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a 
storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 
and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing 
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 
above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for 
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b 
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifi cations to it. For an executable work, complete source code means 
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface defi nition fi les, plus the scripts used to control compilation and installation 
of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source 
or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component 
itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the 
source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with 
the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, 
modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the 
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program 
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 
modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor 
to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise 
of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are 
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the 
conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the 
Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain 
entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section 
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people 
have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; 
it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright 
holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution 
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is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be 
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifi es a version number of this License which applies to it and “any later version”, 
you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for 
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and 
reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFOR-
MANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER 
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software 
which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source fi le to most effectively convey the exclusion 
of warranty; and each fi le should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free 
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY 
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type `show c’ for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use 
may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. 
Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may 
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public 
License instead of this License. 
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