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aprimoramento confiançacuidado

Bem vindo ao uso

Obrigado por escolher o Sistema Inteligente de segurança 

A MR22 é uma Fechadura inteligente e segura para portas 

"high-tech" com acionamento por impressão digital através de 

leitura têrmica, senha ou chave. 

Este material contém instruções de instalação e de operação. 

 As instruções poderão variar em função de atualizações ou 

ou upgrades de software.
Quando necessário serão anexados instruções adicionais.

Todos os direitos autorais reservados.

Recomendamos ler as instruções antes da instalação e do uso

 de reconhecimento digital.
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5. Checar as funções da fechadura e certificar-se de que ela 
trabalhará  apropriadamente. 
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CARACTERÍSTICAS

CAPA DA BATERIA

PLACA TRASEIRA

VEDAÇÃO PLÁSTICA TRASEIRA

VEDAÇÃO PLÁSTICA FRONTAL

ESPELHO INTERNO DA 
FECHADURA

MAÇANETA

TAMPA DO CILINDRO

TECLADO NUMÉRICO

ESPELHO EXTERNO
DA FECHADURA

MAÇANETA

LEITOR DE DIGITAL

PLACA FRONTAL

CORPO DA FECHADURA

CONFIGURAÇÃO

dentro dos furos da porta. 

sentido de abertura antes de instalar.

Acionamento por impressão digital, senha ou chave.

Segurança por senha aleatória. 

Memória máxima de 100 impressões digitais. 

Cancelamento individual de digitais.

Bateria de emergência. 

Duplo fechamento (Trinco e Lingüeta). 

Baterias duráveis em função da tecnologia "high-tech" 
para economia de energia. 

Design atual. 

Método de Instalação: 

1. Confirmar a espessura da porta e 
 

2. Ajustar o gabarito de instalação em posição na porta. 

3. Encaixar a fechadura de embutir dentro dos furos da 
porta e fixá-los com parafusos e inserir o espelho externo 
da fechadura com a maçaneta no sentido correto de abertura 

4. Fixar a vedação plástica traseira e a placa traseira, depois  
fixar o espelho interno da fechadura com a maçaneta no 
sentido correto de abertura pelo lado de dentro da porta. 
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COMPONENTES

GABARITO DE INSTALAÇÃO DA 
FECHADURA EMBUTIR

Gabarito de instalação MR22

ESPESSURA DISPONÍVEL
DE PORTAS: 40~55mm

LINHA CENTRAL 
DA PORTA

LINHA EXTERNA 
DA PORTA

TESTA

CORPO DA
FECHADURA

CAPA DESLIZANTE 
DO TECLADO

CAPA DA BATERIA

MAÇANETA

ABRE

FECHA
TECLADO NUMÉRICO

BOTÃO DE ACIONAMENTO 
DA CAPA DESLIZANTE DO 
TECLADO

LUZ INDICADORA

CAPA DO LEITOR DE
DIGITAL

LEITOR DE DIGITAL

MAÇANETA

LUZ DA BASE DA 
MAÇANETA

TAMPA DO CILINDRO

4
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DISTINÇÃO DE ABERTURA À DIREITA E À ESQUERDA 
DA PORTA

devem estar para baixo. (Veja fig. abaixo)
Instalar a maçaneta corretamente. Os furos dos parafusos 2.

AJUSTANDO A POSIÇÃO DA EMBREAGEM (EM 
FUNÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA)

Favor não remover a embreagem durante a instalação, não 
nos responsabilizamos por qualquer problema causado pela  
remoção da embreagem sem instrução apropriada.

Mudar a posição da embreagem de acordo com o sentido 
de  abertura da porta:

 
1.  Normalmente a embreagem é ajustada de fábrica na 

 

2.  Se a embreagem necessitar ajuste na posição de abertura à 
esquerda, favor liberar o parafuso da posição "R" e fixá-lo na 

PLACA FRONTAL

PARAFUSO NESTA POSIÇÃO, FECHADURA
CONFIGURADA PARA PORTA À ESQUERDA.

PARAFUSO NESTA POSIÇÃO, FECHADURA
CONFIGURADA PARA PORTA À DIREITA.

posição de abertura à direita.

posição "L" para que o ajuste seja feito. 

Interior

Furo dos 
parafusos
estão para 
baixo

Favor certificar-se de que os furos roscados 
das maçanetas estejam para baixo quando 
instalar a maçaneta 

Furo dos 
parafusos
estão para 
baixo

Furo dos 
parafusos
estão para 
baixo

Furo dos 
parafusos
estão para 
baixo

Abertura à esquerda

Abertura à esquerda

Abertura à direita

Abertura à direita

Exterior Exterior

Interior

Pelo lado interno avalie:
   - Fechadura no lado esquerdo - abertura para o lado esquerdo
   - Fechadura no lado direito - abertura para o lado direito

1.

5
6
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INSTALAR A MAÇANETA

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CORPO
DA FECHADURA DE EMBUTIR

Confirmar a espessura da porta e o sentido de abertura 
antes de instalar. A espessura disponível de portas é de  

2.Ajuste o gabarito de instalação em posição na porta. 
Faça furos de acordo com o tamanho a e a posição 

1.

40~55mm.

indicados no gabarito.

2.Primeiramente, ajuste a posição do trinco, insira a 
fechadura de embutir dentro dos furos da porta e fixe a  
testa com parafusos M4x20; Em seguida , insira o cilindro
dentro da fechadura pelo lado externo da porta e fixe com 
um parafuso M5x70.

Como instalar a maçaneta interna ou externa:

1.  Remover a maçaneta do espelho interno e externo da fechadura 
em função do sentido de abertura (Direita ou Esquerda) e fixar a 
maçaneta na posição correta, entretanto, os furos roscados devem 
estar para baixo, ao final, aperte o parafuso hexagonal (Allen).

7 8
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INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CORPO

DA FECHADURA DE EMBUTIR
6. Coloque a mola e a haste quadrada dentro do furo do  

espelho interno da fechaduranesta ordem, insira o conector  
dos fios do espelho externo da fechadura dentro do plug da 
placa de circuito impresso do espelho interno da fechadura  

espaço suficiente para que a haste do corpo da fechadura 
trabalhe suavemente. Use 4 parafusos philips M4x6 e 2 

dura junto com a placa traseira na porta. 

apropriadamente e alinhe os fios , certifique-se de que haverá 

parafusos philips M3x9 para fixar o espelho interno da fecha- 

7.Ajuste a contra testa e a testa à altura correta e fixe-as na
 moldura da porta com parafusos philips M4x20. 

3.

4. Coloque a placa frontal e a vedação plástica frontal juntas e 

insira o espelho externo da fechadura na posição correta. 

5.Coloque a placa traseira e a vedação plástica traseira juntas e  

fixe o espelho externo da fechadura com 5 parafusos M5x25. 

9 10

06



aprimoramento confiançacuidado

M
an

u
al

 d
e 

In
st

al
aç

ão

COMO USAR

acionamento da capa deslizante do teclado (chamado [C]) 

7.

Como ajustar um código:

Há 3 teclas de ajuste sobre o espelho interno da fechadura: a tecla 
do código (chamada [A] ), a tecla da impressão digital (chamada 
[B] ); No espelho externo da fechadura há um botão de 

Há apenas um código válido, o qual é combinado com 4 a 16 dígitos. 

Pressione [A], a capa 
deslizante do teclado subirá 
automaticamente após o som 
de um bip 

Digite uma nova senha e pressione [   ],
um bip soará, repita a nova senha e 
pressione [   ] um som soará depois que o 
ajuste for feito e a capa deslizante do 
teclado descerá automaticamente. 

Digite a senha atual (A senha padrão de
fábrica  é "1.2.3.4") e pressione [   ], um 
som soará indicando estar pronto para 
o ajuste. 

AB

11

Como inserir uma impressão digital
Pressione [B], um bip
soará e a capa deslizante 
do teclado subirá 
automaticamente. 

Abra a tampa do leitor de digital e coloque a ponta do dedo no sensor 
vermelho, dois sons soarão se a impressão digital foi inserida com êxito. 

Mais impressões digitais podem ser ajustadas, apenas insira um outro 
número quando a luz do sensor vermelho estiver apagada. A capa deslizante 
do teclado descerá automaticamente se não houver outras ações dentro de 
5 segundos e o ajuste de impressões digitais estiver terminado. 
(Pressionando o botão de acionamento do teclado também concluirá o 
processo de ajustes de impressões digitais). 

Digite um número de 1 a 100 para sua impressão digital e pressione [   ], 
uma melodia mais longa soará se o número inserido estiver disponível 
( se o número inserido não estiver disponível, apenas insira um outro 
número e pressione [   ] até que tenha êxito). 

Digite a senha atual e 
pressione [   ], um som 
soará. 

Como apagar uma impressão digital:
Pressione [B] por 5 segundos, 
um bip soará e a capa deslizante 
do teclado subirá automatica-
mente. 

Insira a senha atual e pressione
[   ], Insira o número da digital a 
a ser apagada e pressione[   ]. 

Um Bip soará se o número estiver ativo e o ajuste teve êxito. 
(Para apagar outra impressão digital, apenas continue 
pressionando outro número ativo). 

Um bip soará se o número não estiver ativo e a capa do  
teclado descerá automaticamente. 
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Como abrir a fechadura por senha:

Como abrir a fechadura pelas impressões digitais:

Como abrir a fechadura pela chave:

Pressione [C], 
um bip soará e a 
capa deslizante 
do teclado 
subirá automa-
ticamente. 

Um bip soará se inserir uma senha errada uma vez; 
um longo bip soará se inserir uma senha errada 3 
vezes continuamente e a fechadura parará de 
funcionar por um minuto, a capa deslizante do 
teclado descerá automaticamente. 

Abrir a capa do leitor de digital e 
tocar com a ponta do dedo por 1
segundo o leitor de digital.

Um bip soará se a operação falhou. 

Abra a fechadura pela chave diretamente 

Um som soará e a luz indicadora da maçaneta 
acenderá, gire a maçaneta para abrir a fechadura. 
A fechadura fechará automaticamente após 5 
segundos sem girar a maçaneta, e a luz de fundo 
da maçaneta apagará ao mesmo tempo. 

A operação falha se pressionar [C] ou [   ] 3 vezes 
continuamente 

A luz indicadora da maçaneta acende, gire a 
maçaneta para abrir a fechadura. 
A fechadura fechará automaticamente depois de 5 
segundos sem girar a maçaneta e a luz de indica-
dora da maçaneta apagará ao mesmo tempo. 

Insira a senha 
atual e 
pressione [   ].

13 14
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aprimoramento confiançacuidado

Como reiniciar o sistema:

Como fechar:

Como ajustar a fechadura com a função passagem:

Pressione [A] e [B] ao mesmo 
tempo por 5 segundos, a capa 
deslizante do teclado subirá 
automaticamente após o som 
de um bip. 

Um som soará se o ajuste foi bem sucedido. 

Essa fechadura deve ser fechada manualmente. Favor fechar a porta girando a 
maçaneta para cima.

Abra a fechadura pela senha.

Se a fechadura estiver na
função passagem.

A fechadura estará
de volta ao estado
normal.

A fechadura será
mudada para 
função passagem.
(Função passagem:
a fechadura ficará
livre para abrir do
lado externo ou
interno a qualquer
tempo).

Um bip soará se o ajuste falhou e a capa 
deslizante do teclado descerá 
automaticamente. 

Insira a senha atual e pressione [   ],a senha 
atual e todas as impressões digitais serão 
apagadas e a senha "1.2.3.4" será assumida 
como a senha atual automaticamente. 

Pressione [   ], um bip soará.

Pressione [   ], um bip soará.

08



Observações

Aumentar o alarme

Fonte de alimentação

1. A luz indicadora do espelho externo da fechadura fica azul e pisca quando um som soa.

2. Soa um bip quando pressiona o teclado.

3. A luz indicadora da maçaneta acende então gire a maçaneta para abrir a fechadura.

4. A fechadura fechará automaticamente se não houver nenhuma operação de inserir

dentro de 5 segundos.

5. Há uma entrada para bateria reserva caso a potência da fechadura fique baixa.

Conectar a bateria de 9V ao plug da fechadura e inserir a senha ou digital para
abrir a fechadura.

6. Alarme de bateria baixa: a luz indicadora do espelho externo da fechadura fica azul
se a bateria está ficando baixa, a fechadura aumentará o alarme depois de inserir
a senha ou a digital.

Um longo bip soa se inserido uma senha errada 3 vezes continuamente e a fechadura
não funciona por 1 minuto, pressione [C] ou [   ] 3 vezes continuamente como 
operação falha.
Quando o alarme aumenta, inserir a senha correta, digital ou tire as baterias de 
dentro do espelho da fechadura para desligar o alarme.

Altamente recomendado usar 8 baterias AA (6VCC) de alta qualidade, quando a fonte
de alimentação interna estiver baixa, conectar a bateria de 9V ao plug de emergência
na fechadura e inserir a digital ou senha para abrir a fechadura.

aprimoramento confiançacuidado

M
an

u
al

 d
e 

In
st

al
aç

ão
AJUSTANDO A POSIÇÃO DO TRINCO DE 
FECHADURA DE EMBUTIR (ABERTURA

ÀDIREITA OU À ESQUERDA)

Como ajustar a posição do trinco da fechadura de embutir:

ALAVANCA MOVER
PARA CIMA 20º ALAVANCA

ALAVANCA

O TRINCO PODE SER
GIRADO 180º NESTA
POSIÇÃO

LINHA DE
CENTRO

LINHA DE
CENTRO

TRINCO

TRINCO

TRINCO

(Fig.1)

(Fig.3)

(Fig.2)

(Fig.4)

Mudar a posição de manuseio do trinco de acordo com o 

1. O trinco é ajustado na posição de abertura à direita por 

2. Mover a alavanca para cima 20º, pressionar o trinco para 

Girar 180º e liberar o trinco de volta para fora da fechadura 

sentido da porta:

padrão de fábrica (Fig.1).

dentro da fechadura. 

(Fig. 4)
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ITEM VALOR REPRESENTATIVO

Voltagem de trabalho 4,6 a 7V

Faixa regular de voltagem de trabalho 4,6 a 7V

Valor do alarme de bateria baixa 4,9V

Corrente estática <20uA

Corrente de trabalho >110mA, <180mA

Faixa de temperatura de trabalho 0 a 80ºC

(RFR) Relação de falsa rejeição <4%

(RFA) Relação de falsa aceitação <0,001%

Capacidade 100 Digitais

Tempo de identificação da digital <2 segundos

Vida útil da bateria 3600 acionamentos

Voltagem de trabalho do motor 4,5V

Velocidade do gerador 0,5

Parâmetros técnicos de circuito impresso da fechadura eletrônica de 
reconhecimento de digital

O produto está equipado com circuito de proteção anti bateria invertida,
circuito de proteção anti estático e circuito de proteção anti sobrecarga.
Quando a corrente de trabalho for superior a 300mA, os circuitos de
proteção serão ativados para evitar sobrecarga no circuito impresso.

OBSERVAÇÃO:

17
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PARÂMETROS TÉCNICOS

NOTAS
1. A fechadura emitirá um alarme quando a bateria estiver ficando baixa

(Um longo bip soa depois que a fechadura é aberta).

2. Altamente recomendado usar baterias AA alcalinas de alta qualidade
 e não misturar baterias novas com velhas ao mesmo tempo.  
Assegurar-se de substituir as baterias na posição correta, evitar 

3. Os efetivos códigos e impressões digitais estão ainda disponível as
depois de substituir baterias, portanto não necessita ressetar

4. A fechadura inteligente somente pode ser trancada girando a 
maçaneta manualmente. Lembrar de trancá-la depois de abrir porta.

5. Evitar jogar ou utilizar líquidos na fechadura, caso contrário o
 funcionamento poderá ficar comprometido.

6. Não desmontar o produto, pois a estrutura interna é complexa e 
de difícil remontagem,podendo danificar suas partes e peças.

cometer qualquer erro nos polos da bateria + ou -.

 a fechadura.

SERVIÇO PÓS VENDA

Nota:

1. Garantia limitada:
5 anos em todas as peças mecânicas;
1 ano nos componentes eletrônicos.

a. Esta garantia não cobre qualquer dano causado pela instalação 
inadequada, uso indevido, tentativa de violação e utilização de 

b. Ela também exclui danos acidentais ou fortuitos, causados por: 
terremotos, incêndios ou raios, chuvas e etc.

c. Produto recomendado para uso em ambiente protegido de

componentes não originais.

 intempéries.
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