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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Controle de volume de som
A fechadura produz um som toda vez que é utilizada, mas poderá ser desativado.

Senhas e Aplicativo
Senha de abertura, senha de Administrador do aplicativo e abertura pelo aplicativo.

Iluminação do painel digital
Este equipamento possui uma iluminação especial no painel para facilitar a digitalização
em ambiente escuro ou com pouca luminosidade.

Travamento automático
Se a fechadura estiver ajustada para travamento automático, a porta será travada
automaticamente quando fechada, ou se não for aberta logo após o seu
destravamento. Portanto, se você deixar a porta destravada por engano, não
precisa se preocupar.

Digitação
Cada operação necessita somente de toque digital, pois foi desenhada
especialmente para crianças e idosos, ou pessoas com algum tipo de enfermidade.

Alarme contra senha errada
No caso de ser digitada uma senha errada por 5 (cinco) vezes, soará um alarme
por 30 segundos e a fechadura ficará bloqueada por 30 segundos.

Maçaneta pode ser usada para os dois lados
Facilidade na abertura da porta tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo.
Deverá ser selecionado o lado de abertura no momento da instalação.
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CUIDADOS DE SEGURANÇA

➢ Não abra o interior da fechadura. A abertura por pessoas sem conhecimento técnico do produto
poderá causar danos à fechadura, seja na parte eletrônica ou mecânica. No caso de algum
problema com a fechadura, em que seja necessária sua verificação, por favor, entre em contato
com o suporte técnico.
➢ Se for observado algum cheiro de gás ou fumaça que esteja sendo emitido pela fechadura, remova
todas as pilhas imediatamente. Essa atitude evitará danos à fechadura.
➢ Tenha o cuidado para que a fechadura não tenha contato com água ou qualquer outro tipo de
líquido. Em caso de água ou qualquer outro tipo de líquido escorrer na superfície da fechadura,
seque com um pano limpo e absorvente. Se a água se infiltrar internamente, remova todas as
pilhas imediatamente, e entre em contato com o suporte técnico, evitando assim danos e o mau
funcionamento da fechadura.

➢ Verifique o estado das pilhas a cada 6 (seis) meses para ver se não existe alguma espécie de
vazamento ou se estão sujas. No caso de vazamento, troque imediatamente todas as pilhas por
novas. Se algum líquido proveniente das pilhas sujar suas mãos, limpe imediatamente para evitar
qualquer dano à sua pele.
➢ Não limpe a fechadura com álcool, benzina, thinner ou qualquer outro tipo de produto de limpeza
ou químico, pois poderá causar danos na superfície da fechadura ou mesmo pegar fogo.

➢ Não exponha as pilhas ao calor ou ao fogo. Não coloque as pilhas na água, isto poderá causar
sérios danos às mesmas, provocando vazamento ou explosão.
Não use pilhas danificadas na fechadura.
➢ Evite contato elétrico com as pilhas através de qualquer tipo de metal, isso poderá causar explosão
ou danos.
➢ Não fechar a porta quando a lingueta de travamento estiver para fora, isso poderá causar danos e
até mesmo o não funcionamento da fechadura.
ATENÇÃO ESPECIAL:
As chaves mecânicas devem ser guardadas preferencialmente em outro local (escritório, carro, familiar,
etc.).
Trocar as pilhas quando der o alarme de carga baixa.
Leia este manual cuidadosamente antes da instalação e guarde-o para referência futura.

Aviso:
• Em caso de cidades litorâneas, verificar o estado das pilhas a cada 03 (três) meses.
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ABERTURA E TRAVAMENTO DA PORTA:
Esta fechadura vem de fábrica no modo de fechamento automático.
ABRIR
Lado de fora: A porta pode ser aberta através de Biometria, Cartão, Senha, Aplicativo ou Chave Mecânica.
No caso de abertura por senha, é necessário digitar uma senha cadastrada seguida de #.
Lado de dentro: Abaixar a maçaneta.
TRAVAR
Lado de fora: Se estiver configurada para fechamento automático travará automaticamente após o tempo
programado (deafult 5s). Se estiver para fechamento manual, é necessário pressionar # por 3s.
Lado de dentro: Recomendado o uso do fechamento automático pois no fechamento manual não travará.
TRAVA DUPLA: Ao fechar a porta, pode ser acionado o travamento duplo (segunda lingueta).
Para isto, bastar levantar a maçaneta.
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I – DADOS TÉCNICOS
1 – FICHA TÉCNICA 8500
Externa
Interna
Painel digital
Biometrias
Senhas
Cartões
Senhas
Cor
Tampa das pilhas
Batente
Lingueta

AL, ZN, PC, ABS
Al, ZN, ABS
Policarbonato
200 Biometrias
200 Senhas
150 Cartões
De 4 a 9 dígitos
Branca ou preta
ABS
Aço e ABS
Aço

Chave mecânica
Alarme de carga
baixa
Tipo de portas

Latão
Avisa quando chega
em 4.5 volts

Dimensão Externa
Dimensão Interna
Dimensão Máquina
Acabamento
Espessura da porta
Lado de abertura
Pilhas
Vida das pilhas
Umidade
Abertura de emergência
Temperatura ideal de
operação
Umidade
Modo de aberturas

170 (a) x 70 (l) x 20 mm (esp)
170 (a) x 70 (l) x 20 mm (esp)
195 (a) x 22 (l) x 70 mm (prof)
Dupla cobertura
35 até 75 mm
Reversível
4 pilhas alcalinas AA
5000 ciclos
20% a 90%
Entrada micro USB
De -15Cº até 55Cº

De 20% a 90%
Senha, cartão, biometria, bluetooth e
chave mecânica
Madeira, metal, regular e pivotante

A instalação deste produto, apesar de ser simples, deverá ser executada por um profissional
especializado.

A vida das pilhas está baseada nos testes efetuados na própria fábrica e pode ser diferente dependendo
da utilização e do ambiente.

Desenho, especificações ou aprimoramento do produto, está sujeito à mudança sem prévio aviso.

2 – VISTA EXPLODIDA
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3 – COMPONENTES DO PRODUTO

Frente

Traseira

Manual

Máquina

Contratesta

Caixa da contratesta

Chave mecânica

Cartão

Parafuso (traseira)

Parafuso

Parafuso
(porta de alumínio)

Parafuso
(porta de madeira)

Parafuso

Pino de suporte

Pilhas AA (4)

Protetor de borracha

4 – MEDIDAS
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5 – NOMES E FUNÇÕES

Parte externa

NOME
Painel digital
Cartão
Biometria
Maçaneta externa
Chave mecânica
Ponto de colocação da
energia de emergência

FUNÇÃO
Digitação da senha para abrir a porta
Ponto de toque do cartão
Ponto de toque da biometria
Para abertura da porta
Abertura da porta
No caso das pilhas estiverem esgotadas ou descarregadas, conectar
através da porta Micro USB uma fonte de 5 volts e ao energisar a
fechadura, digitar a senha ou encostar o cartão para abrir a porta

Parte interna

NOME
Pilhas
Maçaneta

FUNÇÃO
Compartimento das pilhas (remover a tampa traseira)
Para abertura da porta
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6 – INSTALAÇÃO
Ajuste da direção da maçaneta
Parte da frente

Remover os quatro parafusos

Selelecionar o lado de abertura

Após selecionar o lado de abertura,
recolocar os quatro parafusos

Selelecionar o lado de abertura

Após selecionar o lado de abertura,
recolocar os parafusos

Parte traseira

Remover os parafusos

Instalação da máquina

1 – Colocar a máquina e fixar 2 – Ao instalar, deixar a seta →
na parte superior do eixo.
com os parafusos

4 – Instalando a parte traseira.

5 – Instalando as pilhas.
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3 – Colocando a parte de frente e
conectando o cabo eletrônico.

6 – Colocando a tampa das
pilhas.

II – CONFIGURAÇÃO E INICIALIZAÇÃO
1 – CONEXÃO DA FECHADURA AO SMARTPHONE:
1.1 – INSTALAÇÃO DO APLICATIVO:
Para instalar o aplicativo, entrar na loja virtual de seu aparelho:
▪ App Store para dispositivos iOS (colocar a versão mínima ou superior)
▪ Play Store para dispositivos Android. (colocar a versão mínima ou superior)
▪ Buscar o Aplicativo TTLock.
▪ Siga as instruções para baixar o aplicativo ou digitalize o QR code, abaixo.

Para ANDROID

Para iOS

REGISTRO DE NOVA CONTA NO APLICATIVO
1 – Abra o aplicativo para registrar o celular ou tablet.
2 – Iniciar a sessão tocando em: Registrar”.
3 – Na próxima tela, toque em e-mail ou telefone conforme sua escolha.
(Recomendamos a utilização de e-mail)
4 – Preencha com seus dados e escolha uma senha, reconfirme a senha.
5 – Toque Obter “Código”.
6 – Insira o código enviado ao seu e-mail ou telefone cadastrado.
7 – Com o código inserido toque em Registrar.
NOTA:
Recomendamos que o registro no aplicativo seja feito através de e-mail, pois se for cadastrado com o
número de celular e houver a perda do Smartphone, só será possível cadastrar em outro celular utilizando
a função de RESET da fechadura.
Recomendamos que logo após a instalação, seja realizada a conexão com o Smartphone porque se a
fechadura estiver sem conexão, qualquer Smartphone poderá operá-la.
O aplicativo poderá solicitar permissão para acessar sua localização.
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1.2 – ADICIONAR A FECHADURA NO APLICATIVO:
Na próxima tela apresentada pelo aplicativo
▪ Toque em “+”. (Distância máxima de 2 metros da fechadura).
▪ Na tela seguinte toque em “Todas fechaduras”.
▪ Toque em qualquer tecla do painel da fechadura para que o Bluetooth seja ativado.
▪ Toque em seguinte no aplicativo.
▪ A fechadura aparecerá na tela, toque em “+”.
▪ Renomear a fechadura para o nome desejado.
▪ Toque em “OK”.
▪ “A fechadura foi adicionada com sucesso” será informado na fechadura.
NOTA:
▪ Se a fechadura gerenciada for excluída do aplicativo, os dados de acesso (senha, biometria e
cartão) serão apagados automaticamente.
▪ Se o aplicativo for excluído do Smartphone, os dados de acesso não serão apagados.
▪ Se a fechadura já estiver conectada a um Smartphone não é possível encontrá-la em outro
Smartphone.
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2 – GERENCIAMENTO DO APLICATIVO:
2.1 – ABERTURA PELO APLICATIVO
▪
▪

Para realizar a abertura da fechadura pelo Smartphone, toque em
.
Aparecerá na tela a informação de “Desbloqueado”, ou seja, abriu a porta.

NOTA:
▪ O Smartphone deve estar a uma distância máxima de 5 metros da fechadura.
2.2 – PERMISSÃO PARA OUTRO USUÁRIO DO APLICATIVO:
O usuário que tiver o Smartphone conectado a fechadura poderá enviar a outro usuário uma
autorização para acesso a fechadura. A permissão de acesso poderá ser PROGRAMADO,
PERMANENTE, UMA VEZ ou CÍCLICO conforme a necessidade do usuário administrador.
NOTA:
▪ Os destinatários devem instalar o aplicativo e registrar uma conta.
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Programado: O código terá a validade que o administrador definir.
Permanente: O código criado será permanente até que seja feito um Resete.

Uma Vez: O código terá a validade uma única vez.
Cíclico: O código terá validade sempre no mesmo período escolhido.

2.3 – PARA ADICIONAR UMA PERMISSÃO PROGRAMADA:
▪
Toque em “Enviar eKeys”.
▪
Toque na opção desejada “Programado”.
▪
Preencha com a conta do destinatário, nome e o tempo que esta permissão estará
disponível (Entrada/Saída).
▪
Toque em “Enviar”.
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2.4 – PARA APAGAR TODAS AS PERMISSÕES ENVIADAS:
▪

Toque em eKeys.

▪
▪
▪
▪

Toque nos 3 pontos.
Toque em “Apagar eKeys”.
Toque em “Eliminar”.
Todas as permissões serão apagadas.

2.5 – PARA APAGAR UMA PERMISSÃO ENVIADA:
▪
Toque em “EKeys”.
▪
Toque no “nome do Usuário” que deseja apagar.
▪
Toque “Excluir”.
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3 – SENHA DE USUÁRIO:
O usuário que tiver o Smartphone conectado a fechadura ou com permissão poderá gerenciar os
cadastros de senhas.

NOTA: No cadastro de senha, o APP gera uma senha aleatória.
É necessário digitá-la e somente depois será possível alterar para uma senha desejada.

CADASTRAR SENHA:
3.1 – PERMANENTE: O código criado será permanente até que seja feito um Resete.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ Toque na opção desejada “Permanente”.
▪ Adicione um Nome à senha.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ A senha aparecerá na tela.
• Toque em “Completo” para finalizar.

3.2 – PROGRAMADO: O código terá a validade que o administrador definir.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ Toque na opção desejada “Programado”.
▪ Adicione os horários de entrada e saída que esta permissão estará disponível.
▪ Digite um “Nome” para esta senha.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ A senha aparecerá na tela.
▪ Toque em “Completo” para finalizar.
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3.3 – UMA VEZ: O código terá a validade uma única vez.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ Toque na opção desejada “Uma vez”.
▪ Adicione um “Nome” à senha.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ A senha aparecerá na tela.
▪ Toque em “Completo” para finalizar.

3.4 – APAGAR:
O código uma vez inserido na fechadura apagará todas as outra senhas cadastradas
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ Toque na opção desejada “Apagar”.
▪ Adicione um “Nome” à senha.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ A senha aparecerá na tela.
▪ Toque em “Completo” para finalizar.
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3.5 – PERSONALIZADO: O código poderá ser definido pelo usuário tanto para um período
programado, quanto para um período permanente.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ Toque na opção desejada “Personalizado”.
▪ Adicione um “Nome” à senha.
▪ Toque em “Definir Código”.
▪ Insira o código desejado de 4 a 9 dígitos.
▪ A senha escolhida aparecerá na tela.
▪ Toque em “Completo” para finalizar.
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3.6 – CÍCLICO: O código terá validade sempre no mesmo período escolhido.
▪ Toque em “Criar Códigos”.
▪ Toque na opção desejada “Cíclico”.
▪ Toque em “Modo Cíclico”.
▪ Escolher a opção desejada (veja abaixo em detalhes).
▪ Adicione os horários de entrada e saída que esta permissão estará disponível.
▪ Adicione um “Nome” à senha.
▪ Toque em “Criar Código”.
▪ A senha aparecerá na tela.
▪ Toque em “Completo” para finalizar.
Opções detalhadas para os dias da semana com horário de entrada e saída:
Dia da semana: Selecionar o dia da semana (o sistema só aceita um dia da semana).
Dia de trabalho: Nesta opção será selecionado de segunda-feira até sexta-feira.
Diário: Nesta opção ficarão ativado os dias continuamente.
Final de semana: Serão selecionados os dias de sábado e domingo.
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3.7 – TROCAR SENHA:
O aplicativo criará uma senha automaticamente, conforme apresentado anteriormente
em Cadastro de Senha, com exceção do Código Personalizado.
Para realizar a troca da senha, será necessário realizar uma primeira abertura na
fechadura com a senha gerada pelo aplicativo. Após a primeira utilização, a senha poderá ser
trocada por uma de sua preferência.
▪ Toque em “Códigos”.
▪ Toque no “Nome” da senha que deseja alterar.
▪ Na próxima dela toque em “Código”.
▪ Redefina sua senha de 4 a 9 dígitos.
▪ Toque em “OK”.
▪ Sua senha foi redefinida.
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3.8 – APAGAR SENHA:
• Apagar todas as senhas:
• Toque em “Códigos”.
• Toque no ícone
.
• Toque em “Reiniciar Código”.
• Digite a senha da conta registrada no aplicativo.
• Toque em “Redefinir”.
• Todas as senhas serão apagadas.
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3.9 – APAGAR UMA ÚNICA SENHA:
▪ Toque em “Códigos”.
▪ Toque no “Nome” da senha que deseja apagar.
▪ Toque em “Excluir: .
▪ A senha será excluída com sucesso.

3.10 – CARREGAR SENHAS:
• Para carregar as senhas salvas do aplicativo para o servidor:
• Toque em “Códigos”.
• Toque no ícone
.
• Toque em “Carregar Códigos de Acesso”.
• Toque em “Carregar”.
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4 – CADASTRO DE CARTÕES:
O cadastro é gerenciado pelo aplicativo, onde os cartões poderão ser criados, apagados ou
renomeados.
4.1 – Cartão PERMANENTE:
▪ Toque em “Cartões IC”.
▪ Toque no ícone
.
▪ Toque em “Adicionar Cartões”.
▪ Toque em “Permanente”.
▪ Definir o “Nome”.
▪ Toque em “OK”.
▪ Aproxime o cartão da fechadura, conforme indicação do aplicativo.
▪ O cartão esta cadastrado com sucesso.
▪ O nome escolhido para o cartão cadastrado aparecerá na tela do aplicativo.
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4.2 – Cartão PROGRAMADO:
▪ Toque em “Cartões IC”.
▪ Toque no ícone
.
▪ Toque em “Adicionar Cartões”.
▪ Toque em “Programado”.
▪ Definir o “Nome”.
▪ Adicione os horários de entrada e saída que esta permissão estará disponível.
▪ Toque em “OK”.
▪ Aproxime o cartão da fechadura, conforme indicação do aplicativo.
▪ O cartão esta cadastrado com sucesso.
▪ O nome escolhido para o cartão cadastrado aparecerá na tela do aplicativo.
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4.3 – APAGAR CARTÕES
Apagar todos os cartões cadastrados:
• Toque em “Cartões IC”.
• Toque no ícone
.
• Toque em “Apagar Cartões: .
• Toque “Excluir”.
• Todos os cartões serão excluídos.
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4.4 – APAGAR UM CARTÃO CADASTRADO:
▪ Toque em “Cartões IC”.
▪ Toque no cartão desejado.
▪ Toque em “Excluir”.

4.5 – PARA CARREGAR OS CARTÕES CADASTRADOS NO SERVIDOR.
▪ Toque em “Cartões IC”.
▪ Toque no ícone
.
▪ Toque em “Upload de Cartões IC”.
▪ Toque em “Carregar”.
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5 – CADASTRO DE BIOMETRIA:
O cadastro de biometria é gerenciado pelo aplicativo, onde as biometrias poderão ser criadas,
apagadas ou renomeadas.
5.1 – Adicionar biometria: PERMANENTE:
• Toque em “Impressões digitais”.
• Toque no ícone
.
• Toque em “Adicionar Impressões Digitais”.
• Toque em “Permanente”.
• Definir o “Nome”.
• Toque em “Iniciar”.
• Coloque o dedo sobre o sensor por quatro vezes, conforme indicação do Aplicativo.
• A biometria esta cadastrada com sucesso.
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5.2 – Adicionar biometria: PROGRAMADO.
▪ Toque em “Impressões Digitais”.
▪ Toque no ícone
.
▪ Toque “Adicionar Impressões Digitais”.
▪ Toque em “Programado”.
▪ Definir o “Nome”.
▪ Adicione os horários de entrada e saída que esta permissão estará disponível.
▪ Toque em “Iniciar”.
▪ Coloque o dedo sobre o sensor por quatro vezes, conforme indicação do aplicativo.
▪ A biometria esta cadastrada com sucesso.
▪ O nome escolhido para a biometria cadastrada aparecerá na tela do aplicativo.
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5.3 – PARA APAGAR TODAS AS BIOMETRIAS CADASTRADAS:
▪ Toque em “Impressões Digitais”.
▪ Toque no ícone
.
▪ Escolha na opção desejada “Apagar Impressões Digitais”.
▪ Toque em “Excluir”.
▪ Todas as biometrias cadastradas na fechadura serão apagadas.
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5.4 – PARA APAGAR UMA BIOMETRIA CADASTRADA:
▪ Toque em “Impressões Digitais”.
▪ Toque na biometria que deseja apagar.
▪ Toque em “Excluir”.
▪ A biometria será excluída.

5.5 – PARA CARREGAR AS IMPRESSÕES DIGITAIS CADASTRADAS NO SERVIDOR.
• Toque em “Impressões Digitais”.
• Toque no ícone
.
• Toque em “Upload de Impressões Digitais”.
• Toque em “Carregar”.
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6 – ADMINISTRADOR:
Com o ícone de Administrador é possível visualizar os administradores cadastrados, apagar ou
criar novos administradores para a fechadura.

7 – REGISTROS:
7.1 – O relatório de aberturas pode ser consultado pelo aplicativo que informará data, hora e
forma de abertura da fechadura.
▪ Toque em “Registros”.
▪ Aparecerão na tela do Smartphone os registros de abertura.
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8 – CONFIGURAÇÃO:
As configurações do aplicativo poderão ser alteradas, visualizadas ou verificadas.

8.1 – CONFIGURAÇÕES BÁSICAS:
Na opção configurações básicas é possível visualizar as seguintes informações:

1 – Número de série da fechadura.
2 – Endereço MAC.
3 – Nível de bateria.
4 – Período de validade do usuário.
5 – Nome da fechadura.
6 – Grupo de dispositivos.
7 – Código de Administrador (Criar senha de Administrador)
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Criar senha de Administrador:
O usuário que tiver o Smartphone conectado a fechadura poderá criar uma senha de
administrador.
▪ Toque em “Configuração”.
▪ Toque em “Configurações Básicas”.
▪ Toque em “Código de Administrador”.
▪ Clicar em “Código”.
▪ Digitar a senha no Celular e clicar em “OK”.
▪ Em seguida, digitar a senha no teclado da fechadura e pressionar “#” para
finalizar.
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8.2 – ABRIR REMOTAMENTE:
Para fechaduras que possuem GATEWAY (acessório opcional compatível) ao habilitar esta
função é permitido abrir a fechadura à distância.
▪ Toque “Configuração”.
▪ Toque “Abrir Remotamente”.
▪ Toque “Ligar”.

8.3 – FECHAR AUTOMATICAMENTE:
O fechamento automático de sua fechadura poderá ser configurado pelo aplicativo.
• Toque em “Configuração”.
• Toque “Fechar Automaticamente”.
• Selecione “Fechar Automaticamente”.
• Escolha o tempo desejado ou desabilite o fechamento automático.
• Toque em “Ok”.
• Toque em “Salvar”.
Se for desligado o Fechamento Automático, a fechadura abrirá toda vez que for abaixada a
maçaneta. Passará a atuar como uma fechadura convencional.
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8.4 – MODO PASSAGEM:
O Modo Passagem permite que uma porta seja aberta normalmente sem a necessidade de
senha, biometria, cartão ou aplicativo enquanto este modo estiver ativado. Pode ser
configurado o Modo Passagem para os dias e horas de funcionamento desejado. Ideal para
salas de conferências, reuniões, etc..
▪ Toque “Configuração”.
▪ Na tela de Configurações, toque em “Modo Passagem”.
▪ Toque em “Modo Passagem” para Ativar/Desativar.
▪ Toque na opção desejada para utilizar o “Modo Passagem”.
▪ Toque “Salvar”.
▪ Destrave a fechadura com uma senha, cartão ou biometria já cadastrada para ativar
o Modo Passagem.

No “Modo Passagem”, podem ser utilizadas as opções:
Nestes dias: Selecionar os dias da semana.
Horário de Início: Configurar o horário de Início do Modo Passagem no dia da semana desejado.
Horário de Fim: Configurar o horário do Fim do Modo Passagem no dia da semana desejado.
Todas as horas: Modo Passagem fica ativado continuamente até que seja desativado.

NOTA: O modo passagem só é ativado após o primeiro desbloqueio da fechadura por um acesso
cadastrado (senha, biometria, cartão ou aplicativo).
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8.5 – BLOQUEIO DE SOM:
O Usuário poderá habilitar ou desabilitar o som da fechadura.
▪ Toque “Configuração”.
▪ Toque “Som de Bloqueio”.
▪ Toque “Ligar/Desligar” conforme a preferência.

8.6 – SINCRONIZAR HORAS:
O usuário poderá sincronizar a hora do aplicativo.
▪ Toque “Configuração”.
▪ Toque “Sincronizar Horas”.
▪ Toque “Atualizar horas do dispositivo”.
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8.7 – DIAGNÓSTICO:
A função de “Diagnóstico” é indicada quando o aplicativo ou a conexão com a fechadura
está apresentando erros. Um relatório de funcionamento é enviado aos servidores para
análise.
▪ Toque em “Configuração”.
▪ Na tela de “Configuração”, toque em “Diagnóstico”.
▪ Toque em “Carregar”.
NOTA:
▪ O Smartphone deve estar a uma distância máxima de 2 metros da fechadura.

8.8 – LER AS OPERAÇÕES GRAVADAS:
As operações realizadas na fechadura poderão ser vistas no aplicativo. Nesta função o
aplicativo lê todos os dados contidos na fechadura e mostra na tela do Smartphone.
• Toque em “Configuração”.
• Toque em “Ler os Registros de Operação”.
• Toque “Iniciar”.
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8.9 – ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE:
A função Atualização de Firmware é utilizada sempre que houver uma atualização no
aplicativo e que o Usuário possa fazer o Upgrade da versão, mantendo assim seu Smartphone
sempre atualizado.
▪ Toque em “Configuração”.
▪ Na tela seguinte toque em “Atualização Firmware”.
▪ Toque em “Verificar Atualizações”.
▪ Se houver alguma atualização disponível, ela aparecerá na tela.
▪ Toque na “Atualização”.
▪ Toque em “Atualizar”.
▪ Pronto, seu aplicativo foi atualizado com sucesso.
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8.10 – ASSIDUIDADE:
Quando a fechadura for utilizada para fins Empresariais, poderá ser habilitada a função de
Assiduidade.
Criando a “Empresa”:
• Toque “Configuração”.
• Toque “Assiduidade”.
• Toque “Criar”.
• Insira “Nome da Empresa”.
• Toque em “Expediente”.
• Insira o horário de expediente da empresa (Início/Encerramento).
• Toque em “OK”.
• Toque em “Configuração de Expediente”.
• Selecione os dias de “Expediente da empresa” na semana.
• Toque “OK”.
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8.11 – NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA:
O aplicativo pode notificar ou não a abertura da fechadura conforme a preferência.
• Toque em “Configuração”.
• Toque em “Notificação de Abertura”.

9 – EXCLUIR A FECHADURA:
A fechadura poderá ser excluída do aplicativo.
• Toque “Configuração”.
• Toque “Excluir”.
• Ao aparecer “Apagar Fechadura”, toque em “Excluir”.
• Confirme com a senha da conta.
• Toque em “Ok” para finalizar.
NOTA: Ao ser excluída a fechadura pelo aplicativo, ocorrerá o RESETE da fechadura.
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10 – RETORNAR AO PADRÃO DE FÁBRICA:
Tem duas opções para retornar ao padrão de fábrica:
Utilizando o Aplicativo.
▪ Toque “Configuração”.
▪ Toque “Excluir””.
▪ Confirme com a senha da conta.
▪ Toque em “Ok” para finalizar.

Diretamente na fechadura:

1 – Manter pressionado o botão de RESET até que seja
solicitado a senha.
2 – Digitar 000000 #
Ao finalizar, a fechadura retorna ao padrão de fábrica

NOTA: Antes de fazer o RESET na fechadura, abra o
Aplicativo em Configurações e confirme que o Botão de
RESET esteja na posição DESLIGADO, caso contrário não
será possível resetar diretamente na fechadura.
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11 – ABERTURA DE EMERGÊNCIA
Para abertura da porta em caso de Emergência, poderá ser utilizada a chave mecânica ou então energizar
pela porta USB que esta localizada na parte inferior da fechadura.

MODELO 8500:
Chave mecânica:
Remover a tampa que está na lateral da maçaneta,
introduzir a chave mecânica, girar e depois abaixar a
maçaneta para abrir a porta.

Porta USB:
Energizar com uma fonte de 5 volts e abrir a porta
utilizando a Biometria, Senha ou Cartão.

Atenção especial:
As chaves mecânicas devem ser guardadas preferencialmente em outro local (escritório, carro, familiar,
etc.)
Trocar as pilhas quando der o alarme de carga baixa.
Leia este manual cuidadosamente antes da instalação e guarde-o para referência futura.

Inicialização do Sistema:

(Efetuar a inicialização do sistema antes de colocar a
tampa traseira na fechadura).
Abrir a tampa das pilhas, manter o botão de Resete
pressionado por 5 segundos e pressionar 000000 + # e a
inicialização foi concluída.
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12 – CUIDADOS NO USO

1) Tenha o cuidado de não expor sua senha a outros.
A senha inicial provavelmente foi exposta para outras pessoas durante a instalação, portanto é
recomendável trocar a senha imediatamente.

2) Não lave a fechadura
Se escorrer água e penetrar na fechadura, poderá causar danos à mesma.

3) Não desmonte a fechadura
A estrutura interna da fechadura não é tão simples e tem muitas partes sofisticadas, portanto não
desmonte a fechadura a seu critério. Se a fechadura não for montada corretamente, poderão ocorrer
problemas no seu funcionamento.

4) Consulte seu representante
Se o sistema apresentar qualquer tipo de falha proveniente da instalação por pessoa não autorizada,
não nos responsabilizaremos pela troca do produto. Recomendamos consultar nossos representantes.

5) Troque a senha regularmente.
Para a sua segurança, troque regularmente a senha para evitar qualquer tipo de invasão devido à
exposição da senha. Se você usar o mesmo número para um dígito e trocar os outros será fácil para a
memorização.

6) Não instalar esta fechadura sem alguma proteção contra o tempo ou intempéries.
Este é um produto elétrico/eletrônico. Se por ventura água ou chuva penetrar no seu interior, poderá
causar uma série de problemas. Portanto não instale este produto em locais expostos a água da chuva.
Este produto não pode ficar exposto direto ao sol. Poderá ultrapassar a temperatura ideal de operação.
(não nos responsabilizamos por problemas ocorridos devido à ação da chuva ou sol)

7) Não utilize pilhas recarregáveis.
A pilha recarregável não é recomendada, pois a voltagem é de 1,2 volts e a voltagem da pilha alcalina é
de 1.5 volts. Podem causar danos a sua fechadura.
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TERMO DE GARANTIA
A ADVANCE MILRE concede garantia a esse produto a partir da data da emissão da Nota Fiscal, pelo
período de 02 anos, sendo, 03 (três) meses de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia
contratual, contemplando 24 meses, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme
orientações contidas no Manual de Instruções.
A garantia e assistência técnica oferecidas no Brasil é um serviço exclusivo, oferecido pela Advance Milre,
e somente aos produtos por ela comercializados. Não temos peças de reposição para os outros modelos
comercializados em outros países.
A Advance Milre se reserva o direito de somente oferecer assistência técnica aos produtos por ela
comercializados, fazendo esse controle através do número de série que se encontra em cada
produto.
1. A garantia terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de aquisição pelo
primeiro comprador/consumidor, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos devidamente constatados
como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. Somente um técnico da
rede de serviços autorizados está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante
apresentação da NOTA FISCAL de venda original ao primeiro comprador/consumidor.
3. A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:
a) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de
Usuário. b) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, maus
tratos, ou ainda alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
c) A NOTA FISCAL e/ou número de série do produto estiver adulterado, rasurado ou danificado.
d) Se o produto for instalado em portas residenciais e/ou comerciais que dê acesso a logradouro público.
O produtos não pode ser instalado sem a proteção contra o tempo e intempéries (sol e chuva).
4. A GARANTIA NÃO COBRE:
a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação. Fica a critério do Serviço Autorizado a
cobrança ou não da taxa de visita, devendo consultar quando solicitar o serviço.
b) O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, em cidades que não possuam Serviços
Autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado de
total responsabilidade do consumidor, caso o produto esteja na garantia contratual.
c) As pilhas.
5. OBSERVAÇÕES
a) As despesas decorrentes de instalação do produto são de responsabilidade única e exclusiva do
consumidor.
b) A ADVANCE MILRE, buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as
características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
c) Para sua comodidade, preserve o Manual de Usuário com o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do
produto.

Para esclarecer qualquer dúvida sobre os produtos da Advance Milre, consulte o nosso site na Internet
www.milreadvance.com.br.
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