
Fechadura não fecha automaticamente

A: A bateria está esgotada
B: o modo bloqueio automático não foi selecionado
C: a porta foi fechada na posição incorreta

Fechadura Digital 
Unee Bio Glass Slide

UFDPVS-BLK ( PRETA)
UFDPVS-SLV (PRATA)
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PREFÁCIO
Obrigada por adquirir esta fechadura digital conosco. 
Para que você possa utilizar a fechadura corretamente, por favor leia as 
instruções cuidadosamente antes de instalar e utilizar o produto pela 
primeira vez.
Este manual mostra as especi! cações e con! gurações reais desta 
fechadura digital. 
Caso você não siga as instruções para instalar esta fechadura, ou 
permita que pessoas não habilitadas realizem qualquer tipo de reparo 
ou mudança no produto, resultando em danos; este produto perderá a 
sua garantia.
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FALHAS COMUNS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
DA FECHADURA
Biometria/Senha não desbloqueiam a fechadura

Razão
A: a bateria está esgotada
B: Outra razão

Opções de solução
Desbloqueio pela bateria de emergência
Entre em contato com com o fabricante

Cancelar a con! guração de biometria/senha/cartão

Razão:
Algum cartão foi perdido ou senha esquecida

Opções de solução
Delete o número correspondente (ver o tópico “Deletando usuários”)

Incapaz de realizar a leitura da biometria/senha/cartão

Razão:
A: O dedo está enrugado
B: A superfície de leitura da biometria está arranhada ou suja

Opção de solução:

A: limpe o dedo antes de realizar a leitura da biometria
B: Limpe a superfície de leitura da fechadura
C: Entre em contato com o fabricante

Não consegue adicionar uma nova biometria/senha/cartão

Razão:
A:Falta autorização do administrador
B: A capacidade de usuários está cheia
C: Erro na operação do equipamento

Opções de solução:
A: Insira o login de administrador correto para autorização
B: Delete alguns números
C: Entre em contato com o fabricante
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- Modo simples: Desbloqueia a fechadura com apenas 1 opção de 
entrada
- Modo combinado: desbloqueia a fechadura com 2 opções de entrada 
que podem ser : senha + cartão/senha + biometria / cartão + senha / 
cartão + biometria / biometria + senha / biometria + cartão Modo de 
desbloqueio : 1 modo simples 2 desbloqueio combinado

Travamento manual

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 3
- Pressione 2 para habilitar o travamento manual (ao habilitar este 
modo, a fechadura fará a abertura normalmente, e o fechamento 
deverá ser manual)

Habilitando/Desabilitando o guia de voz

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 3
- Pressione 3 para as opções de con! guração de voz .  Pressione 1 para 
habilitar as con! gurações de voz, e 2 para desabilitar as con! gurações 
de voz .

-Voz Habilitada: Selecionando essa função a fechadura ira lhe auxiliar 
no passo a passo de utilização através do guia de voz.
-Voz Desabilitada: Selecione esta função e o guia de voz será 
desabilitado. As con! gurações podem ser realizadas normalmente 
(quando a fechadura for desligada, o guia de voz voltará a operar 
normalmente

CONFIGURAÇÕES DE AJUSTE 
- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 4

*Você pode acessar esta função quando a lingüeta não alcança a 
posição de fechamento desejada. A fechadura irá mover a lingüeta 
algumas vezes para ajustar seu fechamento. 
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DIAGRAMA DA FECHADURA 

Teclado Digital
Área de 
aproximação
do cartão

Corpo da 
Fechadura

Área de 
impressão
digital

Entrada 
USB para 
alimentação de 
emergência

Tampa da 
bateria

Botão de 
travamento 
manual
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TAMANHO DA FECHADURA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Opções de bloqueio: Cartão de proximidade, impressão digital, senha.
- Não necessita furação ou qualquer mudança externa para instalação
- Baixo consumo de energia: Funciona com 4 pilhas alcalinas AA.
- Modo senha protegida : você pode adicionar quaisquer números 
antes ou depois de sua senha para manter a sua segurança,  e depois 
pressionar “#” para con! rmar.( suporta no máximo 20 números)
- Guia de voz em português
- Função campainha ( basta pressionar  “#” para que a fechadura emita 
o som de campainha)
- Alimentação de emergência : Em caso de pilhas, fracas, você 
pode carregar a sua fechadura através do compartimento USB de 
emergência localizado na parte inferior esquerda da fechadura.
- Alarme Anti intrusão: Caso você insira a senha incorreta por mais de 
6 vezes, a fechadura irá emitir um alarme anti intrusão e  a fechadura 
! cara bloqueada por 3 minutos
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 Deletando por número de usuário

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 2
- Pressione 2
 Coloque o número de usuário a ser deletado (composto por 3 números  
e pressione “#” para con! rmar.

Deletando tudo 

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 2
- Pressione 3 para deletar tudo

Alterando o modo de desbloqueio – Simples ou combinado

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 3
- Pressione 1 para modo de desbloqueio
- Pressione 1 para modo simples ou  2 para modo combinado
 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Depois pressione 3 para acessar as con! gurações do sistema

ATENÇÃO !
Quando este botão é pressionado, ele deleta 

todas as informações da fechadura.

MODOS DISPONÍVEIS
1- Modo de desbloqueio 
2- Modo travamento manual
3- Con! gurações de voz
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Adicionando um novo usuário por senha

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 1
- Depois pressione 2 para adicionar uma nova senha de acesso
- Insira uma senha de 6 a 12 dígitos e pressione “#” para con! rmar. 
- Inserir novamente a senha e pressione “#” para con! rmar.

Adicionando um cartão de proximidade

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 1
- Depois pressione 3 para adicionar um novo cartão de proximidade
- Aproxime o cartão da fechadura , e o guia de voz irá indicar que o 
cadastramento foi bem sucedido

Adicionando uma senha temporária

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 1
- Depois pressione 3 para adicionar uma nova senha temporária.Elas só 
podem ser utilizadas para desbloqueio 1 vez. 

Deletando por categoria

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 2
- Pressione 1 para deletar por categoria
- Pressione o número para deletar por categoria:
1- Deleta todas as impressões digitais. 
2- Deleta todas as senhas . 
3- Deleta todos os cartões 

DELETANDO USUÁRIOS
- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 2
- Pressione 1 para deletar por categoria – 2 para deletar por número de 
usuário e 3 para deletar tudo
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PARÂMETROS TÉCNICOS:

GUIA DE INSTALAÇÃO

- Voltagem de trabalho: 4.5v-6.5v (4 pilhas alcalinas)
- Corrente de trabalho:< 200mA poder estático <55mA
- Vida útil da bateria: 15 meses em standby
- Temperatura de trabalho: -15 ~ 60cº
- Umidade máxima suportada: 20%~93%
- Capacidade de biometria: 200 usuários
- Capacidade de senhas: 30 grupos. Cada grupo suporta de 6 a 12 
senhas
- Cartão de proximidade: 50 grupos de cartão de proximidade
- Modos de desbloqueio: Cartão/Senha/Biometria
- Idioma: Português
- Dimensões da fechadura: 66*183*78mm
- Peso da fechadura: 2,5kg
- Material do corpo da fechadura : Aço inoxidável 304 
- Ajustável para porta de 10~12mm de espessura
- USB de emergência : DC 5V USB

Caso a fechadura venha em uma direção diferente da sua porta atual, 
você precisará ajustá-la. 

Passo 1

Tire o produto da caixa e desparafuse o painel traseiro.
Após remover todos os 4 parafusos do painel traseiro localizados na 
parte inferior e superior do mesmo remova o painel por completo da 
estrutura de ! xação .
Faça o mesmo com o painel frontal removendo os 4 parafusos que 
estão localizados entre a estrutura de ! xação e a fechadura.

Passo 2 

Fixando o painel de ! xação no vidro da porta.
Fixe o painel frontal na estrutura de ! xação antes de colocar no vidro, 
certi! que-se que esteja na posição correta.
Insira os pads de acrílicos por dentro da estrutura de ! xação, a ordem 
deve ! car a seguinte, no sentido de dentro para fora:

Vidro-> Pad-> Estrutura de ! xação.

Feito isso com o auxílio da chave Allen inclusa no conteúdo da 
embalagem. Regule os parafusos de pressão que estão localizados na 
parte traseira da estrutura de ! xação.
Certi! que-se de que a estrutura de ! xação está bem ! xa e sem folgas.
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Passo 3

Conectando a fechadura e montando a mesma.
Com a estrutura de ! xação ! xada no vidro da porta e o painel externo 
já parafusado na estrutura encaixe o painel traseiro e parafuse-o.
Nota: Certi! que-se que esteja na posição correta.

Feito isso, a parte principal da fechadura está instalada.

Passo 4

Instalando o batente na segunda folha da porta de vidro.

- Remova os parafusos inferiores  e superiores na parte traseira do 
batente.  
  
- Remova a parte traseira por completo da estrutura de ! xação do 
batente  
  
- Insira os pads na parte de dentro da estrutura de ! xação do batente   
( vidro > pad > estrutura de ! xação)  
  
- Certi! que-se que esteja alinhado com a fechadura já ! xada na outra 
folha.  
  
- Regule os parafusos de pressão.   
  
- Encaixe e parafuse o painel traseiro do batente.  

Pronto a sua fechadura está ! xada e pronta para ser con! gurada.

Antes de ! xar a fechadura no vidro é aconselhável inserir as pilhas e 
testar os comandos básicos presentes neste manual.

NOTA:
Em algumas portas de vidro pode ser não 
necessário a utilização dos pads devido a 
espessura do vidro ser superior à 8mm.
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FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES
Restaurando as con! gurações de fábrica

Pressione o botão de inicialização (um buraco pequeno na parte do 
painel traseiro). Quando o meio das teclas 5 e 8 piscarem por alguns 
segundos, após todos os números piscarem, solte o botão e o guia de 
voz dirá “Inicializado com sucesso”, isto signi! ca que a fechadura foi 
reiniciada para o padrão de fábrica. 

LISTA DE CONFIGURAÇÕES
MODOS DISPONÍVEIS
1- Adicionando usuários
2- Deletando usuários
3- Con! guração do sistema 
4- Con! gurações de ajuste

Adicionando um administrador

Adicionando a informação do administrador: Toque o teclado da 
fechadura e pressione”*” e “#” para abrir a função de con! guração 
do menu. Os usuários 001 a 003 são administradores do dispositivo. 
Quando os 3  administradores forem adicionados, poderemos então 
adicionar outros usuários. (para isso, será necessária a autorização do 
administrador).

ADICIONANDO USUÁRIOS
Adicionando uma nova Biometria

- Pressione “*” e “#” para acessar as con! gurações
- Insira a senha do administrador para veri! cação
- Pressione 1 
- Depois pressione 1 para adicionar uma nova biometria
- Posicione o dedo 2 vezes sob o sensor biométrico para realizar o 
cadastro do usuário


