
Fechadura Digital H10/H11
Bluetooth

Manual de Instruções



30mm para 55mm









6V/4x Bateria AA

Bluetooth

H10 - H11 Bluetooth

100 Impressões digitais, senhas
ou cartões



• Maçaneta de aço inoxidável;

• Bluetooth;

Nota: A fechadura pode ser aberta, usando a senha mestre 123456, seguido pelo #, no 
modo de teste.



Precauções: 

100



Baixando o aplicativo
Faça o download do aplicativo AGL Home, através da App Store ou do Google Play.

O aplicativo AGL Home é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que 
obtenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.

Registro, Login, e Resete de senha 

Caso não tenha uma conta no aplicativo, register-se. 
 
Processo de registro de conta: 
Na página de registro de aparelho, o sistema 
automaticamente irá identificar e selecionar o seu país 
e região, processo este o qual você também pode 
realizar manualmente. Em seguida, entre com o seu 
número de telefone ou endereço de e-mail e clique em 
“verificar o código”. Depois, defina a sua senha e clique 
em “Feito”.

1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma 
conta, clique em “faça o login”;

2. Contas existentes para acesso, na página de login: 
O sistema pode identificar, automaticamente, o seu 
país e região. Você também pode realizar este 
processo manualmente;
 

3.Entre com seu número de telefone ou seu endereço 
de e-mail e clique em entrar.

 

Inicialização do Sistema

AGL Home



Adicionando a Fechadura

1. Ligar o bluetooth do smartphone;
2. Clique em “+”, no canto superior direito da página, para adicionar o dispositivo;
3. Clique na imagem da fechadura, situada no lado direito e em seguida, selecione 
a opção “Bluetooth”;
4. Pressione “8+#”, no teclado da fechadura para ativar o bluetooth e efetuar o 
pareamento inicial com o aplicativo. A luz do teclado começará a piscar e a 
fechadura irá entrar em modo de busca do Bluetooth;
5. Depois, clique em “+”, para adicioná-la.

Fechadura 
Digital



Introdução da Interface

Nível de bateria da fechadura: Quando 
o telefone estiver conectado à 
fechadura, você poderá ver o nível de 
bateria dela, em tempo real.

1

2
Gestão de membros: Você pode 
adicionar membros da família ou 
outros, como amigos, por exemplo.

3

Abrir os registros: É possível verificar 
quais usuários acionaram a porta.

4

 Configurar: Você pode configurar a 
sua impressão digital, senha, cartão, 
auto bloqueio e volume.



Digital inclusão: Para adicionar 
impressões digitais. 

1

2
Senha inclusão: Para adicionar senhas
de abertura. 

3

Tag inclusão: Para adicionar tags 
(Frequência 13.56Mhz). 

4

 Senha dinâmica: Para abrir através de
uma senha temporária. Essas senhas 
são geradas aleatoriamente, como na
figura abaixo.

Configurações

Nota: 
A quantidade máxima de usuários,
(Impressões digitais, senhas e tags)
é de no máximo 100.



Lista da Embalagem

1 Painel Frontal:
Zamac

1

QuantQuant Foto

12 Painel Traseiro:
Zamac

3 Máquina 1

4 Card 3

ou
H10

H11



5 2

QuantNome Foto

Chave mecânica

6
Acabamento 
em borracha

2

7 Batente 1

8 Caixa do Batente 1



9 2Tubo do parafuso: 

35*8mm

10 2Parafusos deslizantes: 
16*5mm

Parafuso do encaixe: 
10*5mm

Para portas de alumínio 

 

11 2

12

Parafuso do encaixe: 
25*5mm

Para portas de madeira
4



13 230mm SS304: parafuso para

porta com espessura 

de 35mm-55mm

14 2

M4* 6mm: Parafuso fixado
no painel traseiro e no painel

da bateria

15 4

50mm SS304: parafuso para

porta com espessura 

de 60mm-65mm

16 M5*20mm: Parafuso 30mm 
e 55mm para portas 

com espessura 
de 35mm-40mm 

1



17 1
M5*30mm: Parafuso 50mm 
e 70mm, para portas com 

espessura de 40mm-45mm. 

18 1
M5*50mm: Parafuso 50m 

e 70mm, para portas 
com espessura de 

45 mm-65mm.  
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