
FECHADURA DIGITAL INTELIGENTE

N-12
BLUETOOTH

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Nº

01
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14

Nome

Painel frontal

Painel traseiro

Máquina

Cartões (chaves digitais)

Chave mecânica

Manual do Usuário

Mandril

Parafuso de encaixe 10*5 (porta de alumínio)

Parafuso de encaixe 25*4 (porta de madeira)

Parafusos M4*30mm (Espessura da porta: de 35mm a 60mm)

Parafusos deslizantes M4*30mm

Parafusos deslizantes M4*40mm

Batente e caixa do batente

Parafuso de soquete hexagonal M1.5*5mm

Quantidade

1

1

1

3

2

1

1

4

4

2

2

2

1+1

2

Modelo

Material

Peso da fechadura

Opções de abertura

Cor

Alarme de baixa potência (baterias)

Portas aplicáveis

Tensão de alimentação

Espessura da porta

Capacidade de armazenamento

Temperatura de funcionamento

Umidade do ar

N12

Alumínio

2Kg

Bluetooth

Biometria digital

Senha numérica

Cartão (chave digital)

Chave mecânica

Prata com detalhes em preto

Menor que 4.8v

Portas de alumínio ou madeira

6v - 4 baterias (pilhas) AAA

35mm a 60mm

100 impressões digitais, senhas ou chaves digitais

-10ºC a 55ºC

0 a 95%

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



41mm

12mm

69mm

ø 60mm

ø 56mm

ATENÇÃO ESPECIAL PARA:

DIMENSÕES DA FECHADURA

DIMENSÕES DA MÁQUINA



1º Passo
Instalação da máquina

2º Passo
Fixe a parte frontal da fechadura

Atenção: A direção do entalhe 
deve ser na direção do cilindro da 
fechadura e o entalhe da máquina 
na direção do parafuso. 

3º Passo
Fixe a parte de trás.

4º Passo
Instalação das baterias.

INSTALAÇÃO



Fazendo o reset de fábrica Botão Reset

Observação: 

Para facilitar a sua localização, o botão RESET sai de fábrica identificado por uma etiqueta. 

INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

PRECAUÇÕES



AGL Home

1º PASSO

Acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou 
Apple Store) e procure pelo AGL Home e faça a 
instalação do aplicativo.

2º PASSO

Uma vez instalado você já pode acessar o aplicativo. Caso você já 
tenha uma conta AGL Home, basta clicar no botão para fazer 
login com uma conta existente.

Se ainda não tem uma conta, clique em Registrar e siga os passos 
no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. 
Somente com este código que o aplicativo é instalado e fica 
disponível para incluir dispositivos.

3º PASSO

Após registrar sua conta no AGL Home, você já pode adicionar 
sua fechadura N12 no aplicativo. O menu de inclusão é exibido 
como na imagem ao lado.

Se você já tinha uma conta criada anteriormente e fez o login por 
ela, o sistema resgata todos os dispositivos instalados nessa 
conta e coloca no meu principal automaticamente.

Em qualquer uma das situações anteriores, clique em Adicionar 
dispositivo e siga os próximos passos para adicionar a N12.

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

Atenção: 

A opção de conta ‘Experimentar o aplicativo’ não deve ser usada 
para incluir dispositivos. Esta conta é temporária e todo seu 
conteúdo se perde ao fechar o aplicativo.

Fazer o pareamento neste tipo de conta pode causar a perda da 
gestão administrativa do dispositivo e para recuperar a gestão é 
necessário enviar o dispositivo para fábrica. 

APLICATIVO AGL HOME



3 4 7

ADICIONANDO A FECHADURA NO APLICATIVO AGL HOME



Nivel de carga da bateria. Quando o telefone 
estiver conectado à fechadura, você poderá ver 
o nível da bateria em tempo real.

Botão para acionamento via aplicativo. A 
fechadura será acionada somente quando o 
bluetooth estiver ligado e conectado.

Registro das notificações

Indicador da página ativa. Arraste a tela para 
direita ou esquerda para mudar a página.

Acesso à página de configurações

Pagina para criação de automações. Exibe as 
automações já criadas permitindo ajustes.

Acesso ao histórico de acionamentos da 
fechadura. É necessário estar conectado à 
fechadura para atualizar.

Gestão de membros. Você pode adicionar 
membros da família ou amigos, por exemplo.

INTERFACE DA FECHADURA NO APLICATIVO



Inclusão de digitais, senhas numéricas, chaves 
digitais e senhas dinâmicas.

Página para criação de códigos de acionamento 
dinâmico.

Os códigos dinâmicos funcionam como senhas 
temporárias que são geradas automaticamente 
pelo sistema da fechadura.

Para utilizá-los, basta digitar o código no painel 
numérico na parte frontal da fechadura.

Ajuste do volume emitido pela fechadura.

Atenção: 

A quantidade máxima armazenada na fechadura 
é de 100 usuários considerando a soma de 
chaves digitais, senhas numéricas e biometrias 
cadastradas.  Cada biometria conta como um 
usuário e as chaves digitais devem ter a 
frequência de 13,56Mhz.

Permite ou não a abertura remota por wi-fi. 
Requer um hub bluetooth (gateway).

CONFIGURAÇÕES



Versão 1.1



AGL Eletrônicos do Brasil
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330
São Judas Tadeu - Divinópolis/MG

CEP 35.501-256 - Tel.: (37) 3212-1623
CNPJ: 21.725.978/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br
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