
Manual do Usuário
Fechadura Digiral Smart

LFE-02

Informações & Avisos de Segurança
Nota: Prepare uma chama Phillips e uma bateria 4 AA antes da instalação.

1. Mantenha seus dedos limpos antes de manusear este produto.
2. A conguração de fábrica, pode ser desbloqueado com qualquer
impressão digital, cartão de acesso ou senha "1234567890" e "#".
3. Se a energia for insuciente, haverá um aviso solicitando nova bateria.
4. Não use de forma alguma materiais corrosíveis para limpar o produto.
5. Quando senha, cartão de acesso ou impressão digital não conseguirem
desbloquear a porta, utilize a chave para desbloquea-la. Mantenha a
chave de emergência com você ou em algum local seguro do lado de
fora da porta.
6. A fechadura é adequada para portas com batente de 40-100mm .
7. Trabalha adequadamente entre as temperaturas: -30ºC - 55ºC.

Características

1. A capacidade total do sistema é de 300, a capacidade máxima de
impressões digitais é de 100, sendo os três primeiros
administradores.
2. Botão touch, resistente.
3. Suporte para 6-8 senhas e 20 senhas virtuais.
4. Aviso de bateria fraca. 

Nome Parâmetro 

Sensor de impressão digital 

DPI 

Tempo de identicação

Formas de desbloqueio 

Capacidade do sistema

Voltagem

Aviso de baixo de voltagem

Corrente padrão

Semicondutor 

500 

0.3S 

Impressão Digital, senha, cartão de acesso e APP 

300 

6V 

4.8V

<=50uA 

lnstalação

1. Instruções de instalação

a. Recomenda-se a ajuda de prossionais. Assista o vídeo atentamente
antes da instalação.
b. Atenta-se para que a linha de conexão não esteja dobrada ou
pressionada durante a instalação.
e. Antes da instalação, a fechadura precisa estar alinhada corretamente com
a abertura da porta, pois a maçaneta não pode ser ajustada.
d. Enquanto instala, a porta precisa estar aberta até a metade até a
instalação estar completa.
e. Após a instalação, teste se a impressão digital, cartão de acesso, senha
padrão (1234567890) e #, APP, chave de acesso, estão bloqueando e
desbloqueando tanto a maçaneta de dentro como a de fora normalmente.
f. Caso não esteja, verique se a instalação ocorreu de acordo as intruções
ou se há falta de energia de alimentação. 

2. Panorama da Instalação 1.Painel Frontal
2.Coluna de conexão
3.Entrada da maçaneta
4.Corpo da fechadura
5.Linha de conexão
6.Painel Traseiro
7.Botão "SET"
8.Parafusos da coluna
9.Tampa da bateria
10.Parafuso da bateria
11.Maçaneta traseira
12..Parafusos de conexão
13.Trava da maçaneta
14.Back Locking Paddle
15.Trinco
16.Parafusos da fechadura
17.Coluna de c onexão
18.Entrada da chave
19.Porta de energia emergencial
20.Maçaneta frontal

3. Conrme a direção da Porta
O smart lock é adequado para portas de abertura canhota e destra de ambas
direções (Lado de dentro ou de fora), conforme gura abaixo:

Maçaneta canhota
Lado de Dentro

Lado de Fora

Maçaneta Destra

Lado de Fora

Lado de Dentro

Lado de Fora

Lado de Fora

Lado de Dentro

Lado de Dentro

4. Abertura de furos
Se atente as medidas para os encaixes e faça os furos corretos para o
encaixe do equipamento.

5. Instalação da fechadura

5.1. Faça a instalação conforme a direção do trinco (Figura abaixo)

Entrada Lado Esquerdo 

Saída Lado Direito

Entrada Lado Direito

Saída Lado Esquerdo

5.2. Mudando a direção da fechadura
a. Empurre o corpo do bloco até o outro
lado.
b. Empurre o trinco da fechadura e gire
180º graus.
e. Ponha de novo o bloco alternadamente
e o trinco irá surgir

Trinco 

Corpo do bloco

Furo da maçaneta furo

Corpo do Trinco (5052) 

5.3. Coloque o bloco novamente na porta e aperte bem com 2 parafusos



6.Escolhendo os encaixes adequados

Escolha os encaixes mais adequados de acordo com a tabela a seguir

Espessura da porta
Comprimento do
furo da maçaneta

Comprimento
da Coluna

Comprimento do parafuso
da coluna

(Optional)

7. Instalando a fechadura

7.1 Adicione duas colunas de conexão no
painel frontal.
7.2 Instalando o painel frontal.
a. Insira a entrada de maçaneta adequada
no corpo da fechadura.
b. Passe a linha de conexão através do
buraco da porta.
c. Alinhe a entrada de maçaneta com o
buraco do painel central para xá-lo e
depois pressione o outro lado.
7.3 Instalando o Painel Traseiro Porta
a. Pressione o painel frontal e conecte a
linha de conexão com a interface
correspondente do painel traseiro, então
insira a linha de conexão excedente no
buraco da porta.
b. Insira de volta o encaixe traseiro no
corpo da trava, você pode cortar uma ou
duas partes do encaixe conforme a
espessura da porta.
c. Alinhe o buraco da maçaneta com o
buraco do painel traseiro e pressione o
painel traseiro.
d. Parafuse 2 colunas de conexão no
painel traseiro.
e. Instale baterias AA e então feche o
painel das baterias. 

Furos para parafusos da
coluna de conexão

Porta Buraco para
maçaneta

8. Instalando a cobertura e a caixa do batente 

Porta

Parafusos

Cobertura

Caixa

Usando a Trava
Adicionando um administrador
1. Remova a tampa da bateria, pressione 'Set' (Painel traseiro) ou segure '*',
então o comando de voz pedirá para que adicione um administrador.
2. Adicione a digital (a mesma 3 vezes), cartão voz ou senha (6-8 vezes) de
um administrador e pressione '#' (mesma senha, 2 vezes).
3. O comando de voz irá conrmar com sucesso.
4. Adicione o próximo.
Nota: 1. Os 3 primeiros são administradores.
2. '*' é o botão de retorno, '#' é o botão de conrmação.

Adicionando usuários
1. Remova a tampa da bateria, pressione 'Set' (Painel traseiro) ou segure
'*', então o comando de voz pedirá para entrar um administrador.
2. Entre como um administrador.
3. Adicione a digital (a mesma 3 vezes), cartão voz ou senha (6-8 vezes) de
usuário e pressione '#' (mesma senha, 2 vezes).
4. O comando de voz irá conrmar com sucesso.
5. Adicione o próximo.

Deletando usuários
1. Remova a tampa da bateria, pressione 'Set' (Painel traseiro) ou segure '*',
então o comando de voz pedirá para entrar um administrador.
2. Entre como um administrador.
3. Pressione Set(Painel traseiro) ou seguro '*' de novo.
4. Pressione '1' para remover todas digitais, '2' para remover todas senhas, '3'
para remover todos cartões de acesso, '4' para remover todos usuários.
5. O comando de voz irá conrmar com sucesso.
Nota: O administrador não pode ser removido dessa forma.

Reiniciando a trava
1. Remova a cobertura da bateria então pressione 'set' por 3 segundos.
2. O sistema irá restaurar para padrão de fábrica.
Notas:
1. Após o reset, todas informações serão removidas (Incluindo administrador).
2. Senha do administrador retornará a ser a padrão (1234567890);
3. Adicione um novo administrador imediatamente.

Instalação do APP
1. Procure por 'tuyaaoni' na loja de APP, baixe e instale-o.
2. Cadastro e login é feito com o número de telefone celular.

Adicionando rede
1. Abra o APP, pressione em 'My family'/'Add device'/'All Devices'/'Lock'/'Conrm
indicator rapidly blink', então entre a senha do Wi-Fi.
2. Pressione '3'+'#' na trava e entre como administrador.
3. Modo conguração de rede: pressione # para mudar.
a. Modo Normal: LED '8' piscando rápido, adicione rede ao APP.
b. Modo de compatibilidade: LED '8' piscando lento, adicione rede ao APP em
modo de compatibilidade.
4. Consulte o 'operation prompt' para completar a conguração de rede do APP.
5. Em caso de sucesso: O comando de voz irá conrmar com sucesso.
6. Em caso de falha: O LED 'X' irá acender e a voz irá conrmar que houve falha.
 Notas:
 1. Esse APP suporta somente redes Wi-Fi 2.4Ghz;
 2. Para abrir remotamente a portaA: é necessário pressionar '4' e '#' para ativar a
trava e então o LED '0' se acenderá, pressione 'Abrir remotamente'.

Auto-trava
Se a senha for inserida errada 5 vezes seguidas, o sistema irá travar por 180
segundos. Digitais ou cartões de acesso irão desbloquear a auto-trava.

Aviso de bateria fraca
Quando a bateria estiver abaixo de 4.8v, a trava irá avisar 'Bateria fraca,
favor trocar'. Troque o mais rápido possível por baterias novas.

Senha virtual
Entrar com a senha virtual tanto antes como depois da real irá desbloquear

Declaração FCC:
Este aparelho está de acordo com a seção 15 das regras FCC. Operação sujeita as seguintes
duas condições:
 (1) Esse aparelho pode ou não causar interferências prejudicais, e
 (2) Esse aparelho pode sofrer qualquer interferência, incluindo interferências indesejadas
além da operação normal.
 Aviso: Mudanças ou modicações não expressamente aprovadas pelo responsável pelo
compliance, pode afastar a autorização de uso para operar este equipamento.
 Nota: Esse equipamento foi testado e encontra-se de acordo com os limites de Classe B de
aparelhos digitais, conforme seção 15 das regras FCC. Esses limites foram desenvolvidos para
promover relativa proteção contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.
Esse equipamento geralmente usa e irradia energia de radio frequência e , se não instalado
corretamente e de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais à rádio
comunicação. Entretanto, não há garantia que essa interferência possa não ocorrer em uma
instalão particular. Se esse equipamento causar interferências prejudiciais para receptores de
rádio ou aparelhos de TV, que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o
usuário deve tentar corrigir a interferência conforme instruções abaixo:
 Reorientar ou realocar o receptor.
 Aumentar a distância entre aparelho e receptor.
 Conectar o aparelho fora do circuito que o receptor está conectado.
 Consultar um vendedor ou técnico experiente em rádio/TV.

Declaração FCC de exposição a radiação:
Este equipamento está de acordo com as regras dos testes de limite de radiação em ambiente
descontrolado FCC. Este equipamento deverá ser instalado e operadora com a mínima
distância de 20cm entre o emissor de rádio e seu corpo.

Auto-trava
Se a senha for inserida errada 5 vezes seguidas, o sistema irá travar por 180
segundos. Digitais ou cartões de acesso irão desbloquear a auto-trava.

Garantia
1. Por favor, verique e mantenha a garantia com você.
2. A garanti expira no período de 12 meses de produto.
3. As seguintes situações não são cobertas pela garantia:
  a. A garantia expirou
  b. Danos causados por desmonte não autorizado.
  c. Falha ao provar a validade da compra ao solicitar reparos ou serviço.
  d. Danos causado por catástrofes naturais. (Incluindo furacão ou meteoro)
  e. Danos causado por ações humanas ou inesperadas. (Incluindo erros de
  operação, quedas, voltagem imprópria, etc)
4. A manutenção será cobrada se estiver fora da garantia.
5. Caso o produte quebre, leve a manutenção do seu vendedor local e
    preencha as informações a seguir. 

Nome do Produto

Preço do Produto

Nome de usuário

Endereço

Nome Vendedor

End. Vendedor

OBS

Modelo do Produto

Data da compra

Telefone

Tel. Vendedor
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