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Características do Produto:

Capacidade para até 200 usuários (100 digitais programáveis + 100 chaveiros de rádio-frequência 
programáveis)

Desenho requintado, elegante e profissional, feito por estilistas reconhecidos;

Chip de baixo consumo - 4 pilhas AA para até 5000 aberturas;

Painel frontal de liga de zinco – super resistênte. Placa de circuito impressa com camada impermiável;

Trinco padrão de fácil instalação.

O usuário pode inverter a direção da fechadura (direita/esquerda); 

LED azul e vermelho indicador e beep de alerta interno;

Método de identificação: Impressão Digital ou Chaveiro RF – Confiável e Seguro;

Sensor infra-vermelho de proximidade para ativação automática do sensor;

Chaveiro de RF (Rádio-Frequência) ideal para crianças e idosos;

Função de entrada livre programável;

Aceita a exclusão de usuários individualmente;

Alarme indicativo de carga baixa informa quando restam 500 aberturas aproximadamente. Entrada para 
bateria de 9V de emergência;



Especificações Técnicas:

Item                                          Descrição

Painel Frontal                       70(L)×150(A)×80(P)

Painel Traseiro                      70(L)×150(A)×80(P)
  

Qualidade do Material      Liga de Zinco de Alta Resistência +Plásticos 
Reforçados

Alimentação / Duração       DC 6V(1.5× 4AA) / Aprox. 5000 aberturas

Sensor de Impressão Digital Sensor óptico CMOS

Leitor de Cartão RF RFID

Capacidade de Usuários 100 usuários + 100 chaveiros RF

Velocidade de Identificação < 1sec

Método de identificação Impressão Digital ou Chaveiro RF

Temperatura de Trabalho -20℃ - 60℃
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No. Descrição No. Descrição

1 LED Indicador 8 Tampa do Painel Traseiro

2 Sensor de Impressão Digital 9 Local para 4 x Pilhas AA

3 Leitor de Chaveiro RF 10 Botão DELETE (Deletar)

4 Entrada da Chave Mecânica 11 Botão ADD (Adicionar)

5 Botão de Reset 12 Botão TEMP (Temporário)

6 Proteção do Buraco da Chave 13 Conector Mini USB *

7 Conector para Bateria 9V

* Utilizado somente para configuração na fábrica (sem função para o 
usuário)

Estrutura



Esquema de Instalação

No. Nome          Qtd. No. Nome Qtd.

1     Trinco                                1 9 Placa de Metal 1

2     Lingueta da Fechadura      1   10 Mola 1

3     Parafuso M4 atarraxante   4   11 Parafuso M4 2

4     Caixa da Lingueta              1   12 Tampa Traseira 1

5     Placa “Pega Lingueta”       1   13 Painel Traseiro 1

6     Painel Frontal                     1   14 Parafuso M3 2

7     Pino Central                       1   15 Parafuso M4 2

8     Placa de Borracha             1



INSTALAÇÃO

Requisitos

a.  Tipo de porta: Madeira;
b.  Espessura da porta: 35-50mm;
c.  Método de abertura da porta (vista pelo lado de fora):

Mão Direita (padrão de fábrica) 
ou Mão Esquerda (necessita inverter 
as maçanetas antes da instalação)

Observações para a Instalação:
a.  Antes de fazer os furos, certifique-se de que o diagrama de instalação está totalmente paralelo com a 
porta. Caso contrário a fechadura pode ficar torta em relação a porta depois de instalada. Utilize o gabarito 
dos furos que acompanha o kit e mantenha as 3 linhas vermelhas dos gabaritos sempre na mesma altura;
b.  Após realizar os furos, limpe e aspire toda a serragem para evitar que pequenas particulas causem o 
bloqueio do seu sistema no futuro;
c.  A posição de instalação da placa “pega lingueta” (1.4.5) no portal deve estar alinhada com a instalação 
do trinco para garantir o fechamento da porta;
d.  Ao instalar o painel traseiro preste atenção na posição do pino central (1.4.7) para garantir o perfeito 
funcionamento da fechadura. Todos os parafusos devem ser apertados o suficiente para que não fique 
nenhum vão entre a fechadura e a porta, evitando assim a entrada de sujeira em seu circuito; 
e.  Certifique-se de que a conexão do fio está correta e firme o suficiente, caso contrário a fechadura poderá 
apresentar falhas com o tempo.

Vista Externa



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Diagrama de furação da porta e do portal para instalação da fechadura DL-2500:



Tamanho do Trinco:

Você pode regular a distância do trinco para que o centro 
da fechadura seja instalada a 60 ou 70 mm da lateral da porta. 
Escolha a distância que melhor se adaptar a sua porta,
regule o trinco conforme a figura ao lado e utilize o gabarito
com a distância selecionada.

Passos da Instalação

1. Marcando e Furando: De acordo com a distância do trinco selecionada (60 ou 70mm), marque o 
perfil e a linha central dos furos conforme o diagrama. Faça os furos;



Instalando o Trinco:

a. Coloque o trinco no furo até o fundo de forma que 
a placa frontal fiquecompletamente alinhada com a 
porta, sem ressaltos.
b. Fixe o trinco com 2 parafusos M4 atarrachantes. 
Verifique se a lingueta se move livremente para 
dentro e para fora.

Instalando o Painel Frontal:

a. Coloque a Placa de Borracha no Painel Frontal e posicione os pinos do painel frontal nos respectivos 
furos da porta, atravessando o cabo de dados pelo furo central;
b. Posicione a placa de borracha do painel traseiro pelo lado de dentro da porta e fixe a placa de metal 
atravessando o cabo de dados pelo furo menor. Utilize 2 parafusos M4 nos furos da parte inferior da 
placa para fixá-la.



Instalando o Pino Central e o Painel Traseiro

a. Insira o Pino Central (1.4.7) no orifício da maçaneta do Painel Frontal;
b. Coloque a mola (1.4.10) no orifício da maçaneta do Painel Traseiro e conecte o cabo de dados
c. Retire a tampa do compartimento de pilhas, e encaixe o painel traseiro na porta, alinhando o buraco 
dos parafusos de forma que a placa de borracha cubra todo o painel traseiro. 
Aperte os 2 parafusos M4 da parte superior e os 2 parafusos M3 da parte de baixo do painel traseiro.
d. Coloque as 4 pilhas AA e feche o compartimento



Instalando a Caixa da Lingueta no Portal:
a. Encoste a porta próximo ao portal e marque no portal o centro da lingueta. Desenhe o contorno da 
placa e da caixa onde entrará a lingueta de acordo com o diagrama.
b. Fure os buracos da caixa e da placa de acordo com o diagrama.
c. Posicione a caixa e a placa no portal e aperte os parafusos.

Teste de Instalação:
a. Compare a fechadura com o porta e veja se estão paralelos.
b. Verifique se as maçanetas giram facilmente e se ao girar a maçaneta do lado de dentro, a lingueta 
se recolhe sem precisar utilizar a identificação.
c. Coloque as 4 pilhas AA. Você ouvirá o barulho do motor da fechadura, verá que o sensor ótico da 
digital se acenderá e os LEDs piscarão. Isto significa que o sistema inicializou corretamente.
d. Pelo lado de dentro, verifique se você consegue fechar a porta facilmente.
e. Verifique se os contatos da bateria 9V de emergência funcionam normalmente. Para isto, basta 
retirar as pilhas e encostar a bateria 9V nos terminais na base do painel frontal.

Se a fechadura inicializar, está tudo certo!



MANUAL DO USUÁRIO

Introdução
Existem 3 tipos de usuários: Administrador, Comum e Temporário.
O Administrador é o funcionário ou membro da família que possui maior privilégio, capaz de realizar 
operações como adicionar novo usuário. O Usuário Comum é o funcionário ou familiar que terá o 
acesso normal no dia a dia e o Usuário Temporário é normalmente um visitante que terá seu acesso 
autorizado por um curto espaço de tempo.

Operação

Registro dos Usuários
Registrando o(s) Administrador(es): Ao programar sua fechadura pela primeira vez, as 2 primeiras 
digitais registradas serão do(s) administrador(es).
Remova a tampa das pilhas, pressione o botão [Add] e coloque o dedo no sensor que deve estar 
aceso para iniciar o registro. Após a luz se apagar, retire o dedo do sensor e repita a operação com o 
mesmo dedo.



Registrando o Usuário Comum: 
Remova a tampa das pilhas, pressione o botão [Add], coloque o dedo do administrador para autorizar 
o registro, depois coloque o dedo do usuário a ser cadastrado por 2 vezes.

Registrando o Chaveiro RF: Remova a tampa das pilhas, pressione o botão [Add], coloque o 
dedo do administrador para autorizar o registro, depois passe o chaveiro RF a ser cadastrado sobre o 
sensor RF por 2 vezes.

Nota: Após completar o registro, tente utilizar o dedo ou o chaveiro registrado para verificar se 
realmente foi registrado.



Deletando Usuários

Deletando um Único Usuário: Remova a tampa das pilhas, pressione o botão [DEL], depois 
posicione o dedo a ser deletado no leitor ótico ou o chaveiro RF na área de leitura dos chaveiros para 
que seja deletado.

Deletando Todos os Usuários: Remova a tampa, pressione duas vezes o botão [DEL] e 
coloque o dedo do administrador para apagar todos os usuários.



Deletando os Administradores: 

Pressione DUAS vezes o botão [DEL].
Coloque o dedo do administrador por 2 vezes. Coloque o mesmo dedo por mais 2 vezes.
Todos os registros serão apagados – A fechadura volta ao estado inicial de fábrica

Nota: Para apagar um único usuário, não é necessário a identificação do administrador.
Após deletar um usuário, a informação não poderá ser recuperada.



Registrando Usuários Temporários:
Remova a tampa das pilhas, pressione o botão [TEMP]. Isso apagará todos os usuários temporários 
registrados anteriormente. Coloque o dedo do administrador no leitor para autorizar o cadastro. 
Registre os usuários temporários (máximo de 5) utilizando o leitor ótico para registrar as digitais.

Instruções para o Usuário
Abrindo a Porta
Utilizando a Digital: Ao pressionar o dedo sobre o sensor de leitura biométrica, o mesmo é 
ativado automaticamente. Certifique-se de colocar o dedo na posição correta.
Se o LED ficar VERDE, você foi autorizado pela fechadura e poderá abrir a porta girando a maçaneta. 
Após esta autorização você terá 5 segundos para abrir a porta. Em seguida ela volta a ser bloqueada 
para sua segurança.



Utilizando a Chave de Backup:
Abra a proteção de borracha na base da fechadura e insira a chave de backup. Gire a chave 90 graus 
até ela ficar paralela com a porta. Gire a maçaneta para entrar. 

Abrindo a Porta por Dentro:
Abra a porta diretamente girando a maçaneta.



Utilizando o Chaveiro RF:
Passe o chaveiro sobre o leitor RF localizado abaixo do leitor Biométrico. Se o chaveiro for cadastrado 
o LED ficará VERDE e você poderá abrir a porta.

Reset da Fechadura:
O botão de reset é utilizado para reiniciar o sistema da 
fechadura, mas não altera os cadastros para acesso. 

Pressione o botão de reset na base da fechadura. 
Você ouvirá o motor e luzes azuis piscarão informando 
que o reset foi bem sucedido.

Modo de Entrada Livre:
O modo de entrada livre permite a abertura da porta sem 
a necessidade da identificação, ideal para momentos 
onde a circulação pode ser liberada para todos.

Para acionar o modo de entrada livre coloque um dedo 
cadastrado no sensor e não o retire até ouvir o motor 
eletrico se mover e escutar 2 beeps curtos.



Posicionamento Correto do Dedo no Sensor:

                                         Dedo centralizado e na mesma inclinação do sensor

Posicionamento errado do dedo no sensor:

Reiniciando a Fechadura:
Reinicie a fechadura para retornar ela para a configuração inicial 
de fábrica. Todos os registros serão apagados. Para reiniciar a 
fechadura é necessário desaparafusar o painel traseiro e 
pressionar o botão de reinicialização localizado na placa traseira 
até ouvir o som informando que o processo foi completado.



Notas Finais:

a.   Se não houver digitais registradas na DL-2500, qualquer dedo pode abrir a porta.
Registre os usuários o quanto antes;
b.   No uso a longo prazo, algumas razões como o empeno da porta pode fazer com que a fechadura 
não funcione corretamente. Cuide da manutenção de sua porta.
c.   Não utilize produtos para limpar a fechadura para evitar a corrosão da fechadura e dos seus 
circuitos o que poderá inutilizá-la. Use um pano seco e macio para a limpeza.
d.   Utilize somente pilhas alcalinas e substitua as pilhas quando ouvir o alarme de bateria fraca que 
indica que existem menos de 500 aberturas.
e.   Quando a pilha termina e não existe outra para substituição imediata, você pode utilizar uma 
bateria de 9v como fonte de energia de emergência. Basta pressioná-la contra os contatos localizados 
na base do painel frontal e você pode utilizar a fechadura normalmente.

Manutenção

Manutenção Diária:
a.   Não utilize substâncias corrosivas ou produtos de limpeza nos painés para evitar a destruição do 
revestimento de proteção de sua fechadura;
b.   Com o uso constante do sensor de impressão digital, a superfície pode acumular sujeira e afetar o 
uso normal. Limpe o sensor com um pano seco e macio.
c.   Evite riscar o sensor de impressão digital;
d.   Ao pressionar o dedo sobre o sensor, pressione com intensidade moderada. Não pressione com 
muita força.
e.   Apesar da fechadura ser equipada com uma proteção contra umidade, evite o contato da água. 
Utilize sempre um pano absorvente macio e seco para a limpeza;
f.   Utilize sempre pilhas alcalinas de qualidade. Substitua as pilhas assim que iniciar o alerta de pilhas 
fracas para evitar o incoveniente de utilizar a bateria de emergência.
g.   Mantenha sempre a chave de backup e uma bateria de 9v ao seu alcance em um lugar seguro (no 
carro ou na bolsa por exemplo).



Problemas e Soluções:

Problema Descrição Causa e Solução

Produto novo não
armazena digital

Digital não abre a
porta

Digital recusada

Pilha Fraca

Produto novo não
armazena a primeira
inserção de digital

Posiciono a digital no 
sensor, ouço o “bip” e 
imediatamente g i ro a 
maçaneta, porém a porta 
não abre

Não consigo armazenar
novas digitais

O sensor não reconhece
minha digital

Ouvi seis “bips” curtos e
contínuos e uma luz
vermelha se acendeu
depois de ativar o sensor

1-   Inicialmente a fechadura não deve conter registros. Verifique 
se a memória está vazia tentando abrir com qualquer digital. 
Caso não consiga, siga os passos do tópico «Reiniciando 
Fechadura»
2-  Digital está demasiadamente seca, molhada, danificada ou 
não está situadano local correto para leitura do sensor.

1-  O alerta sonoro correto ao abrir a porta é um “bip” contínuo. 
Se ouvir apenas um “bip”, este é o alerta de registro da digital.
2-  A maneira correta de abrir a porta é pressionando levemente 
a digital anteriormente armazenada, aguardar 1 seg. e após o 
“bip” e girar a maçaneta.

1-   Digital está seca ou suja. Lave as mãos e tente novamente.
2 -  A Digital está danificada. Escolha outra digital em melhores 
condições e tente novamente.
3 -  É necessário que a fechadura aceite duas vezes a mesma 
digital para efetuar o registro. Tente pressionar o dedo no centro 
do sensor.

1 -  Posicione a digital no mesmo ângulo que usou ao registrar.
2 -  A digital ainda não foi registrada.
Utilize uma digital já registrada para que o sensor reconheça.

1 – Este é o alerta de que as pilhas estão ficando fracas. Ainda 
assim você conseguirá abrir a porta. O usuário deve trocar as 
pilhas o mais rápido possível



            

A D-LOCK Fechaduras Biométricas, garante seus produtos contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor. Nossos produtos são garantidos também pelo mesmo prazo contra ações do 
tempo em regiões litorâneas (maresia).

Termos desta garantia:

Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos 
constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no
 respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

1.    O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer 
       alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades  
       não credenciadas pela D-LOCK Fechaduras Biométricas.
2.    O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto 
       pelo consumidor.
3.    Se ficar constatado de o defeito ter sido causado por instalação 
       inadequada do produto.

 GARANTIA

A garantia não cobre:

1.   Despesas de deslocamento e/ou envio do produto para reparo;
2.   Despesas com desinstalação e/ou instalação do produto;
3.   Produtos ou peças danificadas devido a acidentes no transporte e/ou  
      manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da Natureza;
4.   Utilização incorreta do produto, ocasionando trincas, riscos ou 
      deformação do produto, danos em partes ou peças;
5.   Limpeza inadequada com utilização de produtos químicos, solventes, 
      esponjas de aço, água e produtos abrasivos;
6.   Remoção e queda de peças durante a instalação ou manuseio do 
      produto;
7.   Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo;
8.   Produtos danificados pelo mau uso.

Rua Lopes Chaves, 159 - CEP 01154-010 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 (11) 3826-0132 - Fax: 55 (11) 3825-2039

E-mail: comercial@dlock.com.br  - Site: www.dlock.com.br
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