
Fechadura Digital Inteligente

T-12

Manual de Instruções



1 Sensor de biometria
2 Painel frontal
3 Entrada para chave mecânica
4 Capa das pilhas
5 Painel traseiro
6 Botão de travamento
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Dimensão da máquina

56.60mm

25.60mm

80mm

9mm

18mm



Passo 1
Instalação da máquina

Passo 2
Instale o parafuso deslizante  

Passo 3
Instalação do pino

Passo 4
Instalação da borracha de acabamento

O pino deverá 
ficar sempre 
na posição 
horizontal

Passo 5 
Fixe o painel e conecte os fios

Passo 6 
Instale a parte traseira da fechadura



Passo 7
Coloque as pilhas na fechadura

Passo 8
Coloque o acabamento de proteção das pilhas

Dica:
Use uma ventosa para retirar a tampa protetora para ter acesso a chave mecânica



Definir abertura para esquerda Definir abertura para direita

O pino sempre fica 
na horizontal

A máquina na posição
desejada

A máquina deve ficar 
posicionada como 
na imagem

Mude para a posição 
"L" Esquerda ou 
"R" Direita no painel
 traseiro

Botão da fechadura

Atenção：
Qualquer um dos itens acima definido incorretamente, causará mal funcionamento !!!

O pino deverá ser
cortado para portas 
na medida de 30 a 
35 mm



Botão de reset

Precauções: 

100

Botão de travamento eletrônico: 

Pressione longamente o botão anti-bloqueio eletrônico, 
quando for emitido a mensagem: "Operação bem 
sucedida", significa que a porta está trancada. Só 
poderá ser desbloqueado pelo aplicativo do 
administrador ou girando o botão interno. Outros 
métodos de desbloqueio são inválidos

Abra a tampa da bateria, pressione e segure o botão 
“Reset”, no painel traseiro, por 5 segundos, Aguarde o 
aviso “Sucesso de inicialização”e a inicialização está 
completa.



Especificações

T12

 
 

 
  

 

2.0KG

 

Espessura da porta
para encaixe 

 

30-60mm   

 

 
 

  
Cor

 

 

 

 

 

Adequado para
Modelos

Portas 
aplicáveis

Porta de alumínio
Porta de madeira 

Materiais Liga de Zinco Tensão Baterias  6V/4x AA 

Peso da 
Fechadura

Opções
de abertura

Bluetooth
Biometria digital 
Senha
Cartão
Chave mecânica

Capacidade 
de armazenamento 

100 impressões 
digitais, senhas 
ou cartões

Preto
Prata

Temperatura 
de funcionamento

-10℃-55℃

Alarme de 
baixa potência Menos que 4.8V

Umidade de 
funcionamento

0-95%

Importante:

Para que a porta fique fechada e alinhada corretamente, é recomendado a instalação 
de um fecho rolete, adquirido separadamente. Existem várias opções de marcas e 
modelos no mercado.



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 Reset de senha 

Caso não tenha uma conta no aplicativo, registre-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

Senha inclusão: Para adicionar senhas
de abertura. 

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.

2

Tag inclusão: Para adicionar tags 
(Frequência 13.56Mhz). 3

Necessita hub gateway, vendido 
separadamente.



Lista da Embalagem

NomeNO Qt

Painel Frontal1 1

Painel Traseiro2 1

Encaixe: Trinco3 1

Cartão4 3

5 Chave mecânica 2

6 Acabamento de borracha 2

7 Manual 1

8 Caixa do Batente 1

9

NomeNO Qt

 Parafusos deslizantes M4*30mm: 3

10  Parafusos deslizantes M4*40mm 3

11
 Parafusos de encaixe: 25*4mm 
(para porta de madeira) 4

12
 Parafusos de encaixe: 10*5 
 (para porta de alumínio)

13  Parafusos M4 * 12mm para fixação 
 do painel traseiro

4

2

14
 Parafuso M4 * 30mm para 
 Espessura da Porta 35-50mm

3

15
Parafuso M4 * 50mm para
Espessura da porta 50-65mm 2

16



AGL Eletrônicos do Brasil S.A.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - CEP 35.501-256 

Tel: +55 37 3212-1623 - CNPJ:11.335.885/0001-04   


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

