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Leia Antes de Usar 
Precauções de segurança 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A nova fechadura não pode ser desbloqueada com QUALQUER verificação. Por favor, registre um 
administrador primeiro, se não há nenhum administrador, o registro para usuários normais não é 
permitido.

A fechadura está equipada com chaves mecânicas para desbloqueio manual. Por favor  mantenha 
elas em um lugar seguro.

Por favor, substitua a bateria quando a fechadura solicitar "Bateria fraca". Por favor use o 
carregador original.

É proibido remover a bateria, se você precisar substituir com bateria recém-comprada, por favor
operar sob a orientação de um técnica profissional.

Sem qualquer operação, a fechadura se desligará automaticamente em 10 segundos.

Mantenha os dedos, a tela e a câmera limpas ao usar essa fechadura.
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Posição e gesto  

 

 

 

 

 

 

 

Expressão Facial  

 

 

 

Se a altura do usuário
for entre 1,35-1,80 m, a 
altura da linha do 
equipamento ao chão 
é 1m.

Durante a inscrição e verificação, mantenha a expressão facial natural. Não use expressões como: 
(olhar, sorrir e abanar a língua).



Durante o registro e verificação, é necessário ajustar a parte superior do corpo para encaixar os olhos 
no quadro verde na tela.

Clique na tela de toque com o dedo, mantenha os dedos e a tela limpos durante o uso.
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Posição dos Olhos 

 

 

Método para usar a tela sensível ao toque  

  

  



Dedos recomendados: o dedo indicador, o dedo médio ou o dedo anular; evite usar o polegar e
o dedo mindinho (porque eles são geralmente desajeitados durante o cadastro). Pressione o 
dedo diretamente no sensor de impressões digitais, com o centro da impressão digital 
alinhado com o centro do sensor.

Por favor, use o método correto para cadastrar a impressão digital. Nossa empresa não assume a 
responsabilidade pelo desempenho de verificação reduzido causada pela operação imprópria do 
usuário.
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Método para Cadastrar Impres são Digital

 

.

 

 

 

 

 
 
 Nota: 

 

Vertical                                              Lateral

SIM Inclinado                                             Baixo

NÃO
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Estrutura 
 
 
Frente Costas 

Parte Inferior 

 10 Capa de silicone
(Por favor, use pinças ou chaves de fenda 
para abrir)

 
 

 

 

 

11 Interface USB

egamento
13 Indicador de carregamento
(vermelho indica sendo carregada
e verde indica  completamente carregado)

14 Tecla de reinicialização

15 Chave do anti olho de gato (opcional) 

 

16 Botão manual 

 1 Tela colorida de 2,8 polegadas

2 Tecla sensível ao toque

3 Câmera
4 Sensor de impressão digital

 

5 Maçaneta

 

6 Área de Detecção de Cartão 

 

 

 

 7 Entrada da chave

8 Bateria  de 9V

9 Tecla de reinicialização 
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Para entrar no menu principal 


 
  
 


 
  
  

 

       

Quando nenhum administrador está registrado no dispositivo, o processo de entrada no
Menu Principal é:
 Pressione a tela sensível ao toque para acessar a página principal.
 Entre na tela de "reconhecimento facial" automaticamente.
 Clique na tela para inserir "verificação de senha".
 Clique na tecla de retorno         para entrar na tela principal.
 Clique na tecla de menu           para acessar o Menu Principal.

Adicionar e Gerenciar Usuários



Quando um administrador está registrado no dispositivo, a verificação de identidade
é necessária para entrar no Menu principal. O processo de entrada no Menu Principal é:
Pressione a tela sensível ao toque para acessar a página principal.
Entre na tela de "reconhecimento facial” automaticamente.
Clique na tela para inserir "verificação de senha".
Clique na tecla de retorno          para entrar na tela principal.
Clique na tecla de menu             para entrar "confirmar administrador", verificando com: face / 
senha /cartão.
Após a verificação ser bem sucedida, o sistema exibe uma mensagem de sucesso e 
automaticamente entra no Menu Principal.
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 ZM100 User Manual  9 

Inscrever usuário  
Num de 
Usuário

Funções
do Usuário 

Usuário Normal 
 

Administrador 

 
 

 
 

 

Super administrador Todas as operações estão disponíveis 

Um usuário é um usuário normal por padrão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  




O número de um novo usuário. 1-65535 é suportado por padrão. O número não pode ser 
modificado depois que o usuário é registrado.

Um usuário normal pode realizar apenas comparação e desbloqueio

Não é possível registrar o super administrador
Não é possível modificar os direitos do super administrador
Não é possível realizar consulta de dados
Não é possível acessar as opções avançadas
Não é possível fazer o upload dos dados do usuário e atualizar o
firmware

Depois de registrar as informações de um novo usuário, você deve pressionar a tela 
sensível ao toque e clicar em [OK] na página exibida para salvar. Se você clicar em
[Cancelar], todas as informações registradas não serão salvas.

O primeiro usuário registrado deve ser um super administrador. Se o primeiro usuário for
um administrador ou usuário normal, o sistema exibe a mensagem "O primeiro usuário
registrado deve ser um super administrador. Você quer definir este usuário como super
administrador? Clique em [OK] para definir o usuário como um super administrador."



Por favor, focalize os olhos dentro da caixa verde, ajuste a posição dos olhos movendo-os para cima e para baixo e
esquerda e direita. Existe uma barra de progresso na parte inferior da página.

Depois que o rosto for registrado com sucesso, o sistema irá automaticamente para a página do novo usuário. Você pode
registrar outros métodos.

Por favor, coloque um dedo na área de impressões digitais.

Quando "Coloque o dedo na segunda vez" for exibido na tela, afaste o dedo e coloque o dedo e assim por 
diante.
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Registrando Face [Menu Principal> Novo Usuário> Face]

 
 

 
 

 

   

  

  


 

 

Registrando impressões digitais [Menu principal> Novo usuário> Registrar impressão digital]



Depois que os dedos são registrados com sucesso por três vezes, o sistema vai automaticamente para o nova página do
usuário. Você pode registrar outros métodos.

                  Você não deve registrar o mesmo dedo repetidamente; caso contrário, o sistema exibe a mensage "A 
impressão digital já existe. Por favor, tente novamente."
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Nota: 
 

 

       

Registrando Senha (Menu Principal> Novo Usuário> Senha) 

 

 

  
 

Clique na coluna [Inserir código de 6 dígitos], digite a senha e clique em [OK].

Clique na coluna confirmar senha, digite a senha novamente para confirmação e clique em [Ok].

Clique em OK para retornar à página novo usuário. Você pode registrar outros métodos
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Nota:  


 

  
 

  
 

  
 

  

O tamanho da senha deve ter 6 dígitos. Se houver menos de 6 dígitos, a mensagem "erro no tamanho da senha”
é exibido. Quando há mais de 6 dígitos, a mensagem" erro de senha "é exibido.

As senhas registradas por diferentes usuários devem ser diferentes; caso contrário, o sistema exibe a mensagem
"senha duplicada".

Se as duas senhas inseridas forem diferentes, o sistema exibirá a mensagem "As senhas de códigos de acesso são
diferentes ".

Se você digitar uma senha incorreta, poderá clicar na tecla de retorno           para limpar a senha, e tentar
novamente.
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Registrando Cartão [Menu Principal> Novo Usuário> Cartão]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciar usuários 
 

Modi�cando informações do usuário 
 

Excluindo informações do usuário   

Nota: 

 
 

 

Nota:  


 


 

Coloque um cartão na área de leitura do cartão. Depois de ouvir um bipe, o
sistema retorna automaticamente à página novo usuário. Clique em [Salvar].

Se o cartão foi registrado, o sistema exibe a mensagem "Cartão foi registrado".

Os tipos de cartões suportados incluem cartões de RF, cartões de identificação e
NFCs.

Modifique os direitos e métodos de identificação 
de usuários registrados.

Excluir um usuário

                         Se um usuário não estiver na lista, você poderá clicar no triângulo para cima /
para baixo na barra de rolagem à direita para consulta ou arraste diretamente a barra de
rolagem  para consulta.
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Modi�cando as informações do usuário [Menu principal> Ger. de usuário]




 


 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excluindo informações do usuário [Menu principal> Gerenciar usuários] 

Seja cauteloso ao excluir dados! 
 Clique em um usuário para ser modificado e acesse a página Informações do usuário 
 Clique no ícone de exclusão           no canto superior direito para excluir o usuário.   

Clique em um usuário para ser modificado e acesse a página Informações do usuário.

Clique em [Direitos] para modificar os direitos do usuário. Clique em [Face] para registrar o rosto novamente.
Clique em Registrar impressão digital para registrá-las novamente. Clique em [Senha] para registrar as senhas
novamente. Clique em [Cartão] para registrar cartões novamente. Para os processos de registro, veja Novo
Usuário.

Após a conclusão da modificação, pressione a tecla na tela de seleção por toque e clique em [OK] na página
exibida para salvar. Se você clicar em [Cancelar], a modificação será descartada.

 N ot a :  Um administrador pode modificar os direitos do administrador e usuários
normais. Um super administrador pode modificar os direitos de todos os usuários.



Pressione a sensível ao toque. O sistema entra automaticamente em "recohecimento de face". Depois 
que o reconhecimento é bem sucedido, a fechadura é desbloqueada.

Pressione a tecla  sensível ao toque. O sistema entra automaticamente em "reconhecimento 
de face". Clique na tela para inserir "verificação de senha" e digite a senha de 6 dígitos. Após o 
reconhecimento ser bem sucedido, a fechadura é desbloqueada.
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 Guia Rápido de Operação
Desbloqueio pela face

 

             

Desbloqueio por senha 
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Desbloqueio por impressão digital 

 

             

Pressione a sensível ao toque, coloque sua impressão digital na área de impressão digital para 
reconhecê-lo. Se o reconhecimento for bem sucedido, a fechadura é desbloqueada.
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Desbloqueio por c artão
Coloque o cartão na área de leitura do cartão. Depois que o reconhecimento for bem-sucedido, a 
fechadura será desbloqueada.

 

       

Hora / Data [Menu Principal> Sistema> Hora / Data] 
   

 
 

  


 

 

Clique na coluna Data para inserir valores (ano, mês e dia) na caixa de entrada. Se o formato de 
entrada for correto, "." no canto inferior direito mudará automaticamente para [OK] neste 
momento, clique em [OK] para salvar a configuração.
Clique na coluna Hora para inserir valores na caixa de entrada. Se o formato de entrada estiver 
correto, ":" no canto inferior direito mudará automaticamente para [OK]. Neste momento, clique 
em [OK] para salvar a configuração.
Clique na coluna Formato da hora para definir o formato da hora, incluindo AA-MM-DD, AA / MM 
/ DD, YY.MM.DD, AAAA-MM-DD, MM-DD e MM / DD.
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 Gerenciamento de pendrive
Download de dados de registro  Baixe todos os registros de desbloqueio.

Download de dados do usuário 
Faça o download de todos os dados do usuário, incluindo o ID,
modelo facial, impressão digital, senha e número do cartão.

Fazendo upload de 
dados do usuário  

Carregar dados do usuário, incluindo o ID, nome, modelo facial,
impressão digital, senha e número do cartão. 

Atualizando �rmware Atualize o firmware. Seja cauteloso ao usar essa função.  

Nota:
Ao executar as operações anteriores, insira o pendrive corretamente. Use o cabo USB forne-

cido com o produto para conexão.
Se nenhum pendrive estiver inserido ou o pendrive estiver inserido incorretamente, o sistema
exibirá a mensagem "nenhum pendrive detectado" quando você clica em baixar dados do
registro. Apenas um super administrador pode carregar dados do usuário e atualizar o firmware.

 


 
 

 

 
  

Download de  todos os registros [Menu principal> Gerenciamento de pendrive>
Download do registro Dados]

Clique em Download de todos os registros e clique em [OK] para baixar todos os registros da fechadura.
Depois de download estiver concluído, o diretório                       aparece no pendrive.
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Download / upload de dados do usuário [Menu principal> Gerenciamento de 
pendrive> Download / upload de dados do usuário]

 
 

Atualizando Firmware [Menu Principal >> Gerenciamento de pendrive> Atualização
de Firmware]

 

 

Gestão de dados
Excluindo todos os registros Exclua todos os registros da fechadura.

Excluindo todos os usuários 
Excluir todas as informações do usuário, incluindo o ID do funcionário,
face, impressão digital, cartão e senha. 

Compensação
direitos de gestão   

 

Restaurar todos os direitos de administrador para aqueles de um usuá-
rio normal, incluindo os direitos de um super administrador.

Consultando registros Consulta  de registros da fechadura.

As operações de download / upload de dados do usuário são as mesmas do download de registros de dados.
Quando o download é bem sucedido, o diretório                       aparece no pendrive. Ao fazer o upload dos
dados do usuário, verifique se os dados do usuário correspondentes estão disponíveis no pendrive.

As operações de atualização do firmware são as mesmas do download de dados de registro. Antes da
atualização, verifique se o arquivo de atualização correspondente                       está disponível no pendrive.
Os usuários não são recomendados para atualizar o firmware. Se você realmente precisa atualizar o firmware,
por favor, faça-o sob a orientação do fabricante.



Quando a configuração de alarme ilegal está ativada, você pode
consultar informações (foto e hora) de pessoas que operam
ilegalmente quando o tempos de verificação ilegais excedem o valor
predefinido. A capacidade máxima das fotos é de 10. Fotos novas e
antigas são exibida de forma alternada e circulante.
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Consultando alarmes  

 
Nota: As operações anteriores podem ser executadas apenas por um superadministrador. 

Consultando Registros [Menu Principal> Gerenciamento de Dados> Consulta de Registro] 
  


  

Nota:  






Consultando Alarmes [Menu Principal> Gerenciamento de Dados> Consulta de Alarme]

 

Defina as datas de início e término e clique em Consulta para exibir todos os registros de 
desbloqueio dentro do período definido.
Clique no ícone da consulta no canto superior direito      , insira o número do usuário cujos 
registros precisam ser consultado na página exibida e depois clique em [OK].

Os métodos para definir as datas de início e término são os mesmos para definir a hora. Para
detalhes, veja Hora / Data (Menu Principal> Sistema> Hora / Data).
"Consulta de Registro - 20": o valor aqui indica o número de registros que já existem.
Os registros são exibidos como "usuário No. - método de reconhecimento ... Data / Hora".

Clique em Anterior ou Próximo para ver os registros de alarme. Após a conclusão da consulta, o
sistema exibe a mensagem "Dados consultados".



Clique na coluna Capacidade do dispositivo para verificar todas as informações sobre capacidade. 
Clique nas informações do dispositivo coluna para verificar as informações do dispositivo.
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Informação do sistema 

 

Dispositivo
Capacidade 

Usuários registrados
2/100

O número de usuários registrados / A capacidade total
 de usuários

Códigos de acesso 
registrados 2/100 

O número de códigos de acesso registrados / total
capacidade de senhas

 
  

Administradores
registrado 1/100  

O número de administradores cadastrados / O total
capacidade dos administradores

  
  

Cartões registrados
2/100

Faces registradas
2/100

O número de cartões registrados / A capacidade total
de cartões

O número de faces registrados / A capacidade total
das faces

   
 

Impressões digitais
registrado 2/100  

O número de impressões digitais registradas / O total
capacidade de impressões digitais

  
  

Registros 10/0000 
O número de registros de desbloqueio / A capacidade
total de registros
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Dispositivo
Em formação 

Nome do dispositivo 
Fabricante  

Número de série 
Algoritmo Face  

Algoritmo de impressão digital 

Versão do firmware 
Data de fábrica 

 



 ZM100 User Manual  23 

  

Outras funções
Sempre aberto  [Menu > Sistema> Operar con�guração]
Clique na coluna [Abrir normal], habilite / desabilite as funções normais de abertura. Ele está desligado
por padrão.

[Operar Alarme] e [Tempos de Erro] [Menu Principal> Sistema>
Operar con�gura ção]
Clique na coluna [Operar Alarme] para ativar / desativar a função de alarme de operação. Ele está des-
ligado por padrão.
Clique na coluna [Tempos de Erro] para definir os horários da verificação ilegal. Escolha  [Desligado]

 
 

(desativa alerta sobre verificação ilegal), 4, 6,  8, 10 ou 12.
Nota:  

 

 

 

Quando os tempos de falha de reconhecimento excederem o valor pré-definido, o desbloqueio é
proibido e a tela é fechada automaticamente. Quando você pressiona a tecla na tela de toque 
novamente, a imagem de falha de reconhecimento é exibida.

[Trava automatica] [Menu principal> Sistema> Operar con�guraçã o]
Clique na coluna trava automatica para ajustar o tempo de trava automatica. Você pode escolher
4, 6, 8, 10, 12 ou 14 segundos.
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[Modo de veri�cação] [Menu principal> Sistema> Con�guração 
de operação> Veri�car modo]

  
  

[Modo de 
veri�cação]

 

Verificação comum  
Todos os usuários podem desbloquear a fechadura após o sucesso 
verificação.  

Verificação apenas por
administradores 

Somente administradores podem desbloquear o bloqueio após verifi-
cação bem sucedida.  

Verificações duplas 
Reconhecimentos combinados. O bloqueio pode ser desbloqueado 
depois de dois modos de verificação serem bem sucedidos.  

Nota:  

 

 

 Con�guração de Inicialização
Inicialize os dados do usuário. Pressione a tecla de ligar na tela sensível ao toque e mantenha
pressionada a tecla de reinicia lização por 5 segundos. A inicialização da fechadura está concluída.

                                  Reconhecimentos combinados podem ser executados quando verificações duplas são selecionadas. Os reconhe-
cimentos combinados incluem código e rosto, cartão e senha, cartão e face, face e impressão digital, código de acesso e
impressão digital e cartão e impressão digital. Quando o primeiro modo de reconhecimento é bem sucedido, o sistema entra
no segundo modo de reconhecimento imediatamente. Os dois modos de reconhecimento são realizada em uma ordem
aleatória.
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Chave de reinicialização 
Quando o sistema é executado de forma anormal ou é bloqueado em casos especiais, você pode 
pressionar a tecla Reiniciar para recuperar o dispositivo. 

Con�gurações Avançadas [Menu Principal> Sistema> Avançado
Con�gurações] 

 

  



 



 

Esta opção pode ser operada apenas por um super administrador.

   Clique na coluna Face para ativar ou desativar a função de reconhecimento de face. Está ativado
por padrão. Se estiver desativado, o reconhecimento de faces não poderá ser executado.
  Clique na coluna Impressão digital para ativar ou desativar a função de reconhecimento de
impressão digital. Isto é ativado por padrão. Se estiver desativado, o registro de impressão digital não
pode ser executado e o indicador de impressão digital não está ativado.
    Clique na coluna Habilitar Senha Remota para habilitar ou desabilitar a função de senha remota.
Depois que essa função é ativada, uma senha temporária válida em cinco minutos é
gerado no APP do ZKBio BL.
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Restaurando as con�gurações de fábrica [Menu principal> 
Sistema> Avançado Con�gurações]

 
 

 
 

Conexão de Pendrive 

 Alarme de baixa potência
 

 Fonte de alimentação de emergência

 

Restaure todos os parâmetros da fechadura para os valores padrão de fábrica. Os dados do
usuário são mantidos. Esta operação só pode ser executada por um super administrador.

Conecte o cabo de conexão do pendrive fornecido com o produto na porta para pendrive da 
fechadura e em seguida, insira o pendrive no cabo.

Quando a bateria está fraca, o dispositivo irá gerar quatro sons de alarme depois de ser iniciado.
Na página de reconhecimento de rosto, o sistema exibe "Bateria fraca. Altere a bateria logo que
possível ". Neste caso, você não pode acessar o Menu Principal.

Se a fechadura não puder ser operada por estar com a bateria fraca, uma 
bateria de 9V pode ser conectada para o caso de emergencia.  Neste caso não 
será possível acessar o menu principal para evitar perda de dados causados 
pela instabilidade de energia.



Se a trava não pode ser usada normalmente durante a baixa potência, você pode usar o 9 V
fonte de alimentação de emergência, conforme mostrado na �gura a seguir. Como a fonte de alimentação externa temporária deve ser pressionada manualmente, não é possível acessar o Menu principal para evitar a perda de dados
causada por tensão instável

Método de abertura da porta: Remova o tampa de silicone do furo da chave, insira a chave, gire 
para a esquerda ou para a direita em 90 graus e em seguida, pressione a maçaneta para baixo para 
destravar a fechadura.
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Chave mecânica 

 

 
 

Nota:
 Não pressione a maçaneta antes de girar a chave.
 As chaves AB são projetadas para garantir a segurança patrimonial dos proprietários.




Dica especial: O proprietário não pode usar a chave B para desbloquear antes de  usar a 
fechadura.  

A chave A é projetada para instalação e comissionamento. Depois da
instalação estiver concluída, o proprietário retira a chave A após
aceitação, insere a chave B no núcleo da trava e gira 90 graus. Então, a 
chave A perde o efeito automaticamente.
A chave B está embrulhada em um pacote de plástico. Exceto o dono, outra
pessoa não pode abrir o pacote, o que garante a segurança da 
propriedade do proprietário.



Se a trava não pode ser usada normalmente durante a baixa potência, você pode usar o 9 V
fonte de alimentação de emergência, conforme mostrado na �gura a seguir. Como a fonte de alimentação externa temporária deve ser pressionada manualmente, não é possível acessar o Menu principal para evitar a perda de dados
causada por tensão instável
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