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Este guia contém todas as informações 

para que você possa fazer bom uso da 

sua nova Fechadura Soprano Smart 

One.

Bem-vindo ao seu futuro.
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Manual do 
Usuário

Legenda de cores e 
avisos da Fechadura 
Soprano Smart One

Verde: 
•Procurando administrador para a 
fechadura.
•Operação realizada com sucesso.

Amarelo:
•Pilhas fracas.

Vermelho: 
•Acesso negado.
•Erro.

Vermelho correndo pela 
fechadura:
•Update de Firmware pendente.

Azul: 
•Procurando usuário.

Branco:

•Fechadura em operação.
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Definição de
Menu

Informações do Usuário

Configurações

Informações Gerais

Notificações

Menu de Fechaduras
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1- Fazendo o download 
do aplicativo

O primeiro passo para confi gurar 
e utilizar a Fechadura Soprano 
Smart One é fazer o download 
do aplicativo Soprano Smart. É 
através do aplicativo que todas as 
confi gurações de uso da Fechadura 
são realizadas. 

1.1 - Download para sistema 
Android

1. Acesse a PlayStore  pelo 
seu Smartphone.

2. No campo de busca, digite 
“Soprano Smart”.

3. Clique no Ícone do aplicativo 
Soprano Smart e em seguida 
clique em Instalar. Aguarde o fi m 
da Instalação. Clique para abrir o 
aplicativo.
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1.2 - Ative a localização do seu 
dispositivo (Android)

Para o funcionamento, é necessário 
permitir que o aplicativo utilize as 
configurações de localização do 
seu smartphone. 

Utilize o caminho a seguir para 
encontrar as configurações do seu  
dispositivo. 

 



8

*Defina as notificações do aplicativo 
como prioridade.

*Lembre-se de ativar o Bluetooth e 
a Localização do seu smartphone 
toda vez que utilizar a Fechadura 
Soprano Smart One (apenas aparelhos 
android).
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1.3 Download para IOS

1. Acesse a App Store  pelo 
seu Smartphone.

2. No campo de busca, digite 
“Soprano Smart”.

3. Clique no Ícone do aplicativo 
Soprano Smart e em seguida 
clique em Obter. Faça o download 
do aplicativo e aguardve o fim 
da instalação. Clique para abrir o 
aplicativo e crie sua conta.

*Lembre-se de ativar o Bluetooth do 
seu Iphone toda vez que utilizar a 
Fechadura Soprano Smart One.
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2. Crie sua conta

Após realizar a instalação e abrir 
o aplicativo Soprano Smart, você 
verá a tela inicial conforme imagem 
abaixo.

 
2.1 - No primeiro acesso, clique em  
“Criar Conta”. Preencha os campos 
solicitados com seus dados e 
clique novamente no botão “Criar 
Conta”. Pronto, agora você está 
apto a utilizar a Fechadura Soprano 
Smart One.
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3. Diferenças entre
usuários

Administrador
Responsável por todas as 
configurações da fechadura, 
cadastramento e gerenciamento de 
usuários, atualização da fechadura, 
emissão relatório detalhado.

Usuário
Renomear a fechadura, acesso 
ao FAQ, acesso as notificações, 
emissão de relatório simplificado.

4. Cadastrando a 
Fechadura
*Exclusivo para administradores

Após inserir as pilhas na Fechadura 
Soprano Smart One, o aplicativo irá 
detectar e permitir o cadastro da 
nova fechadura, assim como na tela 
abaixo: 

Clique na área em verde e em 
seguida selecione a opção “Sim”. 
Faça o passo a passo a seguir para 
realizar as configurações:

A Fechadura Soprano Smart One 
possui dois tipos de perfis de 
usuário. Entenda:
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Sua fechadura foi cadastrada com 
sucesso!
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Para acessar o menu principal basta 
selecionar o nome da fechadura na 
tela:

Como Administrador da Fechadura 
Soprano Smart One, você pode 
gerenciar diversas permissões.
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5. Enviando Chaves 
Virtuais
*Exclusivo para administradores

Chaves virtuais são permissões de 
acesso geradas pelo aplicativo, que 
podem ser compartilhadas com 
outros usuários por WhatsApp, 
E-mail ou SMS.

Para utilizar a fechadura, o 
Administrador tem a própria 
chave, e pode criar  chaves virtuais 
para enviar aos usuários da sua 
fechadura.  Saiba como:

1. 1. Para criar e compartilhar uma 
chave, clique em “Nova Chave 
Virtual” no menu principal e 
complete os dados solicitados.
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2. Digite o e-mail do usuário que 
deverá receber a chave.

*Lembre-se, para enviar a 
chave virtual o convidado deve 
(obrigatoriamente) ter feito download 
do app e criado uma conta.

3. Clique em “Notificar” e escolha a 
melhor maneira de enviar a chave 
para o usuário. Você tem as opções 
“Enviar por WhatsApp”, “Enviar por 
E-mail”, ou “Enviar por SMS”.

*Para receber chaves via whattsapp 
o número de celular do aministrador 
deve estar salvo em seus contatos. 

4. O usuário receberá um link para 
aceitar a Chave Virtual recebida.
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6. Cadastrando Chaves 
TAG

As “Chaves TAG” funcionam através 
de um mecanismo chamado 
NFC (Near Field Communication), 
que em tradução livre significa 
comunicação por campo de 
proximidade. 

1. No menu principal da fechadura, 
clique em “Nova Chave TAG”

*Tag Mod. MyFare Classic.
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2. Toque na parte superior da 
fechadura com o ícone  para 
realizar a conexão com o aplicativo.

3. O símbolo  representa a área 
do leitor da fechadura.  Aproxime a 
chave TAG do leitor para configurá-
la.
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4. Escolha um nome para a sua 
chave TAG.

7. Gerenciando Chaves
*Exclusivo para administradores

Você tem a opção de gerenciar 
todas as chaves que cadastradas 
pelo seu login de Administrador.

1. Para fazer isso, clique em     
“Gerenciar Chaves” no menu 
principal da fechadura:
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2. Você verá na tela a seguir a 
listagem de todas as chaves 
geradas para essa fechadura. 
Selecione a chave que você quer 
gerenciar:

3. Ao selecionar a chave, você terá 
as opções de: renomear;  ativar; 
desativar; remover a chave; ou 
alterar a restrição de acesso.

7.1 Desativar ou Ativar uma Chave

Para ativar ou desativar uma chave, 

clique no botão seletor. 
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7.2 Renomeando uma Chave

Para renomear uma chave, clique e 
digite o novo nome.

7.3 Restringindo o acesso de 
usuários

Para restringir o acesso do usuário 
da chave, clique no ícone de 
Acesso Restrito  e selecione o 
tipo de restrição.

Dessa forma, você poderá definir o 
acesso do usuário conforme dias e 
horários definidos por você.
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Clique no dia que você deseja 
restringir o horário e selecione a 
configuração desejada.

Pronto, você agora restringiu os 
horários para esse usuário. Você  
também pode alternar conforme 
a sua necessidade entre horário 
restrito e irrestrito (livre).
*Para validar esta alteração, leia o 
passo 7.5.

7.4 Removendo uma chave

Para remover a chave, clique no 
botão “Remover Chave”.
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Depois de realizar qualquer a 
alteração, clique no botão “Salvar 
Alterações”.
*Para validar esta alteração, leia o 
passo 7.5.

7.5 Sincronização
*A sincronização é sempre feita com o 
toque na parte externa da fechadura.

Após a atualização das 
configurações das chaves, é 
necessário sincronizar a fechadura. 
Uma tarja verde aparecerá 
no aplicativo solicitando a 
sincronização. 

*Clique na tarja verde que está no 
menu das fechaduras.

Pronto, chaves sincronizadas!
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8. Recebendo Chaves

Você também pode receber 
chaves de outros usuários, seja via 
Whatsapp, SMS ou E-mail.

8.1. Após receber a mensagem 
com o convite, clique no link que 
aparece no corpo da mensagem 
e escolha a opção “Abrir com 
Soprano Smart”.

No aplicativo:
Para validar a chave, aperte “Clique 
aqui para importar”.
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Clique em “Aceitar” para obter a 
chave compartilhada com você.

Agora você tem permissão para 
utilizar a chave na fechadura.
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Diferentemente de quando você 
envia uma chave, ao recebê-la de 
um Administrador, você se torna 
um Usuário da fechadura, com 
opções limitadas conforme esta 
permissão.

Veja toda as fechaduras que você 
tem acesso no menu principal.
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9. Travar ou Destravar  
    a Fechadura

9.1 Lado Interno

O usuário pode trancar e destrancar 
a porta pelo lado interno a través 
de um toque na parte superior 
da fechadura, conforme imagem 
abaixo. A cada toque, a fechadura 
tranca ou destranca a porta 
livremente (sem controle de 
chaves).

*Em último caso, o usuário pode 
também abrir e fechar a porta por 
meio do giro do knob na parte inferior 
da fechadura. 

9.2 Lado Externo

O usuário pode escolher entre três 
formas de trancar e destrancar a 
porta pelo lado externo: utilizando 
o  Smartphone (9.2.1); a Chave 
TAG (9.2.2), ou utilizando a Chave 
Mecânica (9.2.3).

A Fechadura Soprano Smart One 
sempre estará em stand by (modo 
de economia de energia) até haver 
um toque na parte superior do lado 
externo. Quando isso acontece, a 
fechadura emite um sinal luminoso 
azul para conexão

*São 10 segundos para conexão 
bluetooth e 5 segundos para conexão 
NFC.
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9.2.1 Abertura pelo Smartphone

Existem duas formas de abertura 
da porta pelo smartphone que 
são a PRÉ-AUTORIZAÇÃO e a 
NOTIFICAÇÃO. Para configurar  
estas funções de abertura, verificar 
ítem XX — Tela de Configurações.

9.2.1.1 Pré-Autorização

A Pré-autorização é um modo de 
abertura mais fácil e prático, sem a 
necessidade de abrir o aplicativo e 
realizar o slide de abertura. 

Como configurar: 
- Selecione a engrenagem;
- Ative a pré-autorização;
- Selecione a opção 
   Salvar alterações.
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*A pré-autorização fica condicionada 
ao ativar o tempo pré-estabelecido 
para expirar, podendo ser alterado 
também para sem limite de tempo. 
Mas esta condição só vale para um 
acesso.

9.2.1.2 Pré-Autorização (Android)

*Cadeado permanece aberto por 
apenas um acesso.
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9.2.1.3 Pré-Autorização (IOS)

Para utilizar a pré-autorização 
no sistema IOS, é necessário 
adicionar o Widget do aplicativo 
Soprano Smart. Widgets são 
atalhos ou funções de aplicativos 
e programas, configurados 
diretamente na tela inicial do seu 
smartphone.

Acompanhe as telas abaixo para 
realizar a configuração:

Abaixo, exemplos de Widgets: 
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Selecione o aplicativo Soprano 
Smart e ative o Widget.

Ao clicar no Widget para autorizar, 
seu smartphone estará liberando o 
acesso. 

Como utilizar:
Basta tocar a parte superior da 
Fechadura (do lado Externo) e 
aguardar alguns segundos. A 
Fechadura Soprano Smart One irá 
liberar o acesso, encerrando a Pré-

Autorização validada.
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9.3 Notificação (Versão IOS)

Com o smartphone próximo à 
Fechadura Soprano Smart One no 
modo tela de bloqueio ou na tela 
inicial, toque na parte superior da 
fechadura (lado externo) e aguarde 
alguns segundos até aparecer 
a notificação no smartphone, 
conforme imagem abaixo.

Clique na notificação e aguarde 
alguns segundos. Selecione  “Sim”, 
liberando a entrada.
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9.3.1 Notificação

Deslize o botão para abrir a direita 
se quiser abrir a fechadura e 
completar a ação.

Veja a tela de smartphones IOS: 

*Notificação Slide IOS.

Veja a tela de smartphones Android:

*Notificação Slide Android.
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9.4  Abertura com a Chave TAG

Aproxime-se da Fechadura 
Soprano Smart One e toque na 
parte superior do lado externo. Em 
seguida, encoste a Chave TAG no 
leitor NFC,  simbolizado pelo ícone 

 na fechadura e aguarde a leitura 
da mesma.

*Após o acionamento da fechadura 
aproxime a Chave Tag do leitor em até 
5 segundos.

9.5 Abertura pela Chave Mecânica

Abra a fechadura introduzindo a 
chave mecânica na abertura da 
parte frontal. 
Lembre-se: A chave de emergência 
só deve ser utilizada em casos 
emergênciais e não deve ser 
utilizada habitualmente.

*Para trancar a Fechadura pelo 
lado externo, basta fazer a mesma 
operação, tocando na parte superior 
pelo tempo de 1 segundo.

10. Relatório de Acesso

Tanto administradores quanto os 
usuários da Fechadura Soprano 
Smart One têm a opção de 
visualizar o relatório de acesso dos 
usuários cadastrados. O relatório 
do Administrador é completo e 
permite ver os registros de todos 
os acessos. Em contrapartida, o 
relatório do Usuário permite ver 
apenas seus próprios registros.
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1.   No menu principal da fechadura, 
selecione a opção Relatório de 
Acesso.

2. Para o Administrador, na tela 
seguinte aparecerá a confirmação 
para acessar os registros de 
acesso. Clique “Sim” para realizar o 
carregamento.
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3. Toque na fechadura para 
sincronizar os registros.

Agora você poderá acessar o 
relatório detalhado sobre todas 
as ações que foram realizadas 
pela fechadura até o último 
carregamento.

*Para o usuário, não será necessário 
realizar a sincronização.
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11. Opções da Fechadura

O aplicativo Soprano Smart 
tem opções de configuração 
personalizadas. No menu principal 
da fechadura, clique em Opções.

11.1 Renomeando a Fechadura

Você pode renomear a Fechadura 
sempre que preferir ou houver 
necessidade.

1. Clique no espaço onde o nome 
está escrito para renomear a 
fechadura. Após, clique em “Salvar 
Alterações”.
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11.2 Fechamento Automático

O Fechamento Automático é uma 
opção que permite configurar ou 
modificar o fechamento da tranca 
da porta após determinado tempo 
de abertura.

1. Para ativar, clique no botão 

seletor.

2. Selecione o tempo para 
fechamento automático e confirme. 
Clique em “Salvar Alterações”.

*Após alteração do tempo de 
fechamento automático, é necessário 
realizar a sincronização com a 
fechadura.

11.3 Atualizar Firmware 
       (somente administrador)

1. Eventualmente, será necessário 
fazer a atualização do Firmware 
no aplicativo Soprano Smart para 
obter as melhorias e adaptações 
das futuras versões. Para realizar 
a atualização, é necessário estar 
conectado a Internet .

2. Clique em Opções. Após, 
em clique no botão “Atualizar 
Firmware”. Veja a tela a seguir:
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3. Clique em “Sim” para confirmar.

Será solicitado que você toque na 
parte externa da fechadura. 
Aguarde a atualização até o final.
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Firmware instalado!

Caso a atualização não comece 
em instantes, reinicie o aplicativo e 
clique na tarja verde de atualização.

11.4 Remover Fechadura
*Fechadura › Opções › Remover 
Fechadura.

Se houver necessidade, você  pode  
remover a fechadura. Para isso, 
clique em “Remover Fechadura”.
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Confirme a solicitação. Lembre-se: 
após a remoção, você deve solicitar 
uma nova chave ao administrador, 
caso queira utilizar a fechadura 
novamente.
Para novamente se tornar 
administrador da fechadura, 
lembre-se de removê-la antes de 
resetá-la.

12. Informações Gerais

Para acessar informações sobre 
a Fechadura Soprano Smart One, 
clique em “Informações Gerais”. 
Nessa tela, você terá todas 
as informações da fechadura 
cadastrada, como o número 
de série, a versão do Firmware, 
Hardware, e também as atividades, 
como advertisings, operações da 
tranca, e o status de bateria.

 



41

13. Tela de Configurações

Para acessar as configurações 
gerais do aplicativo, clique no ícone 
de Configurações , no menu 
principal.

13.1 Notificações de Abertura

Com essa função ativada, o 
usuário receberá notificações para 
confirmar ou não a abertura da 
fechadura quando outra pessoa 
estiver tentando acessar a porta.
Para ativar ou desativar as 
notificações, clique no botão 
seletor   , ao lado de 
Notificação.

13.2 Vibração

Essa função faz com que o aparelho 
vibre ao término de algumas ações, 
como aberturas e fechamentos, 
configurações sincronizadas, 
chaves sincronizadas, entre outras. 
Para ativar ou desativar a vibração, 
clique no botão seletor ao lado de 
Vibração. 

Ao final de todas as alterações e 
configurações lembre-se de clicar 
em “Salvar Alterações”.



42

14. Editar Perfil

A qualquer momento você tem 
a possibilidade de alterar suas 
informações. Para isso, clique no 
ícone de Perfil , no menu inferior 
do aplicativo.

Você pode alterar seu nome e sua 
senha editando as informações 
conforme aparece nesta tela. 
Ao finalizar, clique em “Salvar 
Alterações”.

15. Notificações

Na tela de Notificações, você 
receberá todas as informações 
relevantes para o usuário, como 
atualizações pendentes, erros 
encontrados, entre outros dados. 
Para acessar as notificações, clique 
no ícone do Sino , no menu 
inferior do aplicativo. 

16. Tela de Ajuda

Na tela de ajuda você encontrará 
informações relevantes para 
utilizar as funções do aplicativo e 
informações da versão atual. Para 
acessar a tela de ajuda, clique no 
ícone de Interrogação  no 
menu inferior do aplicativo.

17. Recomendações

- A fechadura não deve ser 
instalada em local que pegue 
chuva, somente respingos leves.

- Utilizar pilhas alcalinas AA.
*Não entre em contato com os 
componentes internos durante a troca 
de pilhas.

- Para limpeza utilizar apenas pano 
úmido.

- Na lubrificação do cilíndro utilizar 
micro-óleo spray.
*Para reparos solicite assistência 
especializada.

- Para Suporte Técnico acesse:
www.soprano.com.br/fechadurasmart

- Faça download do termo de 
garantia no site da fechadura:
www.soprano.com.br/fechadurasmart/
garantia
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Bluetooth NFC

Acesse o site

www.soprano.com.br

Para mais informações, acesse

www.soprano.com.br/fechadurasmart


