
Manual da Fechadura Digital  
 
 
 
Digital + Cartão + Senha 
 
Fechadura eletrônica, fácil de manusear, segurança máxima. 
 
 
 
Característica do Produto:  
 
 -Digital + Cartão + Função de senha, o uso com mais segurança. 
 
 -Possuí senha para evitar espionagem. 
 
 -Pode escolher diversos tipos para escolha, possuí função de desbloqueio com dois digitais ou digital + 
senha, reforçando mais o nível de segurança. 
 
 -Diversas funções para combinar e fácil de manusear. 
 
 -Controle de voz, interagir com Inteligência artificial. 
 
 -Desbloqueio da fechadura pelo controle, agilizando bem mais. 
 
 
 
 
 
 
 
Local para uso: 
 
 -Casas, Apartamentos ,Escritórios, Escolas. 
  



 
1- Visão Geral 
 
 1)Informação sobre produto 
 
   Lançamos a fechadura eletrônica de Digital + Cartão + Senha, produto voltado para apartamentos, 
escritórios e condomínios fechados. Usamos o desbloqueio avançado digital, desbloqueio de cartão sem 
necessidade de encostar na fechadura e também a senha. Além disso tem diversas formas de desbloqueio 
para escolher e combinar, deixando mais conveniente, mas rápido e mais seguro! 
 
 
  2)Benefícios e característica do produto  
 
         -Digital + Cartão + Senha 
 
         -Desbloqueio da fechadura pelo controle 
 
         -Diversas formas de desbloqueio da porta 
 
         -Fácil de adicionar ou apagar usuários 
 
         -Função anti-espião, protegendo mais a senha 
 
         -Material de qualidade 
 
         -Resistente a água e umidade. 
 
         -Passou pelos testes de alta e baixa temperatura, vibração e durabilidade. 
 
 
  3)Informações Técnicas 
 

Bateria 4.5V-6.5V 

Corrente Estático Típico <55 mA (Vida útil da bateria passa de 1 ano) 

Corrente Trabalhado <250 mAh (Força motriz alta) 

Desbloqueio com digital  <=300 vezes 

Desbloqueio com cartão <=300 vezes 

Desbloqueio com senha <=300 vezes 

Desbloqueio pelo controle <=120 vezes 

Resolução 500 DPI 

Possibilidade de erro reconhecimento <=0,15% 

Possibilidade de aceitar terceiros <=0,00004% 

Temperatura de funcionamento -10ºC a 60ºC  

Umidade relativo 20% - 93% 

  



2- Função e Controle 
 
 
 
  1) Resetar 
 
  Aperte o botão de configuração por 5 segundos (botão traseira do painel), emitirá o som de aviso 
“Initialization succeeded” 
 
    Obs: A senha padrão de fábrica é 123456 ou usar qualquer digital que já abre. 
 
 
 
   2) Adicionar Administrador (no máximo 3 administradores) 
 
      Quando estiver resetado: 
        —> Aperte uma vez o botão de configuração 
          —> Emitirá o som de aviso “Please Add An Administrator” (pode ser digital, cartão ou senha) 
            —> Adicionado com sucesso, emitirá o som de aviso “Administrator Added Successfully” (é possível 
adicionar 3 vezes consecutivas). 
 
    Obs: o “*” serve para voltar e “#” serve para confirmar. 
 
 
 
   3) Adicionar informações de desbloqueio 
 
     Passo 1: 
       —>Aperte uma vez o botão de configuração 
         —> Emitirá o som de aviso “Please Certificate Administrator” 
           —> Depois de se autenticar, emitirá o som de aviso “Enter The Unlock Information” (o sistema 
adicionará de acordo com a ordem) 
  
 
      Passo 2: 
        —>Para acender o display: aperte “*” e depois “#”  
          —> Emitirá o som de aviso “Certificate Administrator Information” 
            —> Depois de se autenticar, emitirá o som de aviso “1 Add User, 2 Delete User, 3 Open Mode, 4 
Silent Mode”  
              —> Aperte 1 para entrar no modo Adicionar Usuário, emitirá o som de aviso “Please Enter Unlock 
Information”. (o sistema adicionará de acordo com a ordem) 
 
      Obs: Os três primeiros cadastros de informações serão de usuários principais, e na máximo é possível 
cadastrar até 300 informações de usuários. 
 
 
 



  
     4) Apagar informação de desbloqueio 
 
       —>Acender o display: aperte “*” e depois “#” 
         —> Emitirá o som de aviso “Please Certificate Administrator Information”  
           —> Depois de se autenticar, emitirá o som de aviso “1 Add User, 2 Delete User, 3 Open Mode, 4 
Silent Mode” 
            —> Aperte 2 para entrar no modo Deletar Usuário, emitirá o som de aviso “Please Enter Delete 
Number” . 
  
 
    5) Modo aberto 
 
      —>Acender o display: aperte “*” e depois “#”  
        —> Emitirá o som de aviso “Please Certificate Administrator Information”  
         —> Depois de se autenticar, emitirá o som de aviso “1 Add User, 2 Delete User, 3 Open Mode, 4 
Silent Mode”  
          —> Aperte 3 para entrar no modo Deletar Aberto, emitirá o som de aviso “Open Mode” ou “Open 
Mode Closed”. 
 
        Obs: Após ativar o Modo Aberto, para desativar é preciso desativar manualmente. 
 
 
    6) Modo Silencioso  
 
     —>Acender o display: aperte “*” e depois “#” 
       —> Emitirá o som de aviso “Please Certificate Administrator Information” 
         —> Depois de se autenticar, emitirá o som de aviso “1 Add User, 2 Delete User, 3 Open Mode, 4 
Silent Mode”  
          —> Aperte 4 para entrar no modo Deletar Aberto, emitirá o som de aviso “Mute mode” ou “Close 
Mute Mode” . 
 
        Obs: Após ativar o Modo Silencioso, para desativar é preciso desativar manualmente. 
  
 
 
    7) Outros  
 
   -Se errar 6 vezes seguida a senha, a fechadura será bloqueado por 1 minuto, mas não irá interferir o 
funcionamento do sistema. 
 

   -Função anti-espião, exemplo: na hora de digitar a senha usar “ XXX senha XXX” (pode adicionar uns 
números incompatíveis no início e fim da senha) e depois aperte “#” para confirmar.  
 

   -Todas vez que o processo passar de 12 segundos sem dar continuidade, o sistema anula o processo 
automaticamente. 
 

   -Quando a bateria está abaixo do 4.8V, sempre quando abrir terá um aviso, pós esse aviso, a fechadura 
funcionará normalmente por 200 vezes, ultrapassando dessa quantidade, a fechadura começará ficar lerdo 
para responder os comandos. (Sempre trocar a bateria antes de atingir 200 vezes de uso após o aviso). 
 

   -Quando a fechar está na configuração de fábrica, é possível alterar idioma usando “555666888#” para 
fazer a alteração de idioma. São dois tipos de idiomas Chinês e Inglês. 


