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•  Desbloqueio por impressão digital, cartão smart, senhas personalizadas, chave 
(contingência) e aplicativo, tudo para aumentar sua segurança e proteção.

•  Adaptação na instalação: mude o sentido da maçaneta de acordo com o sentido 
de abertura da sua porta.

•  Aviso de baixa potência: quando a energia da bateria estiver com baixa carga,  
a fechadura informará.

•  Possibilita a abertura remota pelo aplicativo, proporcionando maior comodidade 
e controle dos acessos.

LINHA  
AMBIENTE CONECTADO

FECHADURA DIGITAL
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo SMBF1PS1

Cor Preta

Tensão de alimentação 6,5VAC (4 pilhas alcalinas AA)

Aviso de baixa tensão 4,8V

Vida útil da pilha (5 aberturas por dia) Aproximadamente 1 ano

Corrente <= 50 uA

Faixa de temperatura de trabalho -30 °C a +55 ºC

Material Liga de alumínio

Suporte de áudio Idioma português + alarme

Sensor de impressão digital Semicondutor

Tempo de identificação 0,3 s

Tipos de desbloqueio

Impressão digital (biometria)

Cartão Smarteck®

Senhas

Chave

Aplicativo

Contingência Chave mecânica (Classe C)

Capacidade máxima de digitais 100 usuários

Capacidade máxima de senhas
6 a 8 senhas

20 senhas virtuais

Espessura da porta 35 a 100 mm

Compatível Android/iOS

Padrão Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Segurança Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK

Segurança de dados AES128

Dimensões (L x A x P) 270 x 63 x 24 mm

Peso sem a fechadura interna 1,2 kg cada painel

Garantia 12 meses

Fabricação China

Certificado Anatel Incorpora produto homologado pela Anatel  
sob o número 05845-19-11765, módulo TYWE1S
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1 painel 
interno

1 painel 
externo

1 fechadura 
interna 2 cartões smart

2 chaves

1 contratesta 4 luvas de união

3 eixos quadrados

4 parafusos M5 x 30 mm

1 parafuso M5 x 30 mm

1 parafuso M5 x 50 mm

1 parafuso M5 x 70 mm

35 mm

80 mm

100 mm
120 mm

55 mm

COMPONENTES DO PRODUTO

DIMENSÕES (mm)
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•  Recomenda-se a instalação por um profissional qualificado. 

•  Antes de iniciar a instalação, verifique se sua porta atende aos requisitos necessários informados  
no manual e no gabarito de furação (medidas, furos e distanciamentos). 

•  Faça uma verificação básica do funcionamento da fechadura antes da instalação, conforme as instruções 
do manual. 

•  A instalação da fechadura é indicada para ambientes internos, sem exposição a temperaturas extremas, 
sol e chuva. 

•  A fechadura pode ser utilizada em portas com espessuras de 35 a 100 mm e adequada para portas  
com batente de 35 a 100 mm. 

•  Pode ser utilizada em portas de madeira, metal, ferro, divisórias ou materiais similares. 

•  Utilize um pano macio e seco para limpar a fechadura, e evite limpar com produtos químicos. 

•  Não exerça força excessiva nem utilize instrumentos finos na tela de toque. 

•  Antes de digitar no teclado da fechadura, ative o display tocando em qualquer lugar da tela. 

•  Nas configurações originais, a fechadura pode ser desbloqueada com qualquer impressão digital,  
cartão ou a senha “1234567890” + “#”. 

•  Após a instalação da fechadura em sua porta, cadastre o quanto antes a senha dos usuários. A partir 
disso, para desbloquear, pressione a impressão digital registrada no sensor da alça externa e/ou passe  
o cartão próximo ao bloco de bloqueio, e/ou digite a senha + “#”. 

•  Os três primeiros cadastros serão os administradores da fechadura. 

•  Apenas os administradores poderão redefinir a fechadura com as configurações de fábrica. 

•  Por segurança, troque regularmente sua senha e não utilize senhas sequenciais. 

•  Quando não conseguir desbloquear a porta com as alternativas acima, utilize a chave.  
Importante: mantenha a chave de emergência com você ou coloque-a em um local seguro. 

•  Quando a carga das pilhas for insuficiente, haverá um aviso de alarme e a trava poderá ser desbloqueada 
por mais 50 vezes. Portanto, substitua as pilhas por quatro novas assim que o aviso de baixa potência  
for informado.

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES
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• Para travar sua fechadura, basta girar a maçaneta para cima, que a lingueta será acionada. 

•  Caso redefina a fechadura, todas as informações serão removidas (incluindo o administrador),  
e a senha retornará ao padrão “1234567890” + “#”. 

• Caso perca a senha de desbloqueio do administrador, entre em contato conosco. 

•  Para adicionar este dispositivo ao aplicativo, é obrigatório que a fechadura já tenha o cadastro  
do administrador. 

•  Para fazer a conexão do aplicativo Smarteck® com a fechadura, o Wi-Fi conectado ao aplicativo  
e ao celular deverá ser o mesmo, e a rede Wi-Fi necessária é de 2,4 GHz. 

• O botão “*” é para voltar ou sair, e o botão “#” é para confirmar ou para a campainha. 

•  Pressione o número “3” três vezes e “#” para ajustar o volume entre as opções disponíveis: mudo, baixo, 
médio e alto. 

•  Se sua rede estiver anormal, o dispositivo poderá desconectar do aplicativo. Adicione-o novamente, 
repetindo as instruções do manual.


