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Limpe o gabinete do seu Smartdoor apenas com um pano
seco.

seco.

principalmente para oAdministrador do Sistema (que poderá acrescentar
outros usuários).

deverá ser resetado.

apagará todos os cadastros do equipamento.

Limpe o sensor biométrico do seu Smartdoor com um algodão

Procure manter o sensor biométrico limpo.

Procure não utilizar senhas muito fáceis ou de fácil descobrimento,

Não esqueça a senha deAdministrador, caso isso ocorra o equipamento

Cuidado com a opção 05 no menu deAdministrador, pois a mesma

O Smartdoor foi projetado e desenvolvido com tecnologia avançada. É uma
fechadura eletrônica por biometria (leitura da impressão digital) com alta
performance e qualidade, que inclui os recursos mais modernos e sofisticados.

Teclado numérico iluminado.
Sensor de leitura biométrica (impressão digital).
Registro de data e horário de uso do produto e usuários que efetuaram a
ação.
Modo pânico. Pode ser sincronizado com a central de alarme do usuário.
Menu de ajuda com voz sintetizada por meio de alto-falante embutido.
Três usuáriosAdministradores.
Cinquenta e dois usuários permanentes (com ou sem auxílio de Pocket PC
ou celular).
Nove usuários temporários.
Relatório dos últimos 64 acessos.
Alto-falante embutido com voz sintetizada.
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>> Integração com outros equipamentos iHouse.

Opcionais:

>> Bateria recarregável para seu funcionamento no caso de falta de energia.
>> Software de controle do seu Smartdoor para celular.
>> Software de controle do seu Smartdoor para PC.
>> Software de controle do seu Smartdoor para Pocket PC.
>> Comunicação online com aAssistência Técnica iHouse.
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Painel de controle

Botão para campainha.
Teclado numérico para digitação de senhas.
Sensor biométrico para identificação de impressão digital.
Indicação visual para usuário identificado (acende na cor
verde) e usuário não identificado (acende na cor vermelha).
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G U I A R Á P I D O
Menu de Administrador

1 - Cadastro usuário temp.
2 - Cadastro usuário perm.
3 - Cadastro de Adm.
5 - Apagar todos os cadastros
6 - Cadastro de aparelho móvel
9 - Encerrar

Cadastro de Administrador

1 - Recadastrar adm. Principal
2 - Cadastrar adm. 2
3 - Cadastrar adm. 3
4 - Excluir adm. 2
5 - Excluir adm. 3
8 - Voltar ao menu de adm.
9 - Encerrar

Menu Usuário Temporário

1 - Cadastrar usuário
2 - Excluir usuário
8 - Voltar ao menu de administrador
9 - Encerrar

Menu Usuário Permanente

1 - Cadastrar usuário
2 - Excluir usuário
3 - Alterar usuário cadastrado
8 - Voltar ao menu de administrador
9 - Encerrar

Recadastrar Administrador Principal

Digite sua senha ou posicione o dedo
Confirme a senha
Posicione o dedo de adm.

Recadastrar Administrador 2

Digite sua senha ou posicione o dedo
Confirme a senha
Posicione o dedo de adm.

Recadastrar Administrador 3

Digite sua senha ou posicione o dedo
Confirme a senha
Posicione o dedo de adm.

Cadastro Usuário Temporário

Digite o tempo em dias de 1 a 9
Digite o nº do usuário de 1 a 9
Digite a senha ou posicione um dedo
Confirme a senha
Posicione um dedo para modo Normal

Excluir Usuário Temporário

Digite o número do usuário

Excluir Usuário Permanente

Posicione o dedo no sensor biométrico

Alterar cadastro Usuário Permanente

Digite a senha ou posicione o dedo
Pressione 5 para continuar

Cadastro Usuário Permanente

Digite a senha ou posicione um dedo
Confirme a senha
Posicione um dedo para modo Normal
Posicione outro dedo para modo Normal
Posicione o dedo para modo cenário
Digite um cenário de 1 a 8
Posicione outro dedo para modo cenário
Digite um cenário de 1 a 8
Posicione o dedo para modo Pânico

COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO
Para acionar o Smartdoor, basta utilizar um dedo já cadastrado e fazer uma leve
pressão sobre o sensor biométrico com a parte do dedo que possui impressão
digital, ou digitar uma senha já cadastrada.

TIPOS DE USUÁRIOS
UsuárioAdministrador (no máximo três)

Usuários Permanentes (no máximo cinqüenta e dois)

Usuários Temporários (no máximo nove)

O Administrador 1 poderá cadastrar e excluir os dois usuários Administradores
(Administrador 2 e Administrador 3) além de usuários permanentes e
temporários. Os Administradores 2 e 3, poderão cadastrar e excluir usuários
permanentes e temporários.

Os usuários permanentes podem ser cadastrados em três modos: Normal,
Cenário e Pânico, com ou sem o auxílio de um Pocket PC ou celular.

Os usuários temporários podem ser cadastrados apenas em modo Normal. É
possível acrescentar até nove usuários temporários e possuem uma limitação
de até oito dias programáveis. Após o período programado, automaticamente o
usuário será excluído. Lembrando que a opção de 9 dias é dada para usuários
que ficarão por tempo indeterminado no sistema, devendo ser excluídos
manualmente peloAdministrador.

MODOS DE OPERAÇÃO
Modo Normal

Modo Cenário*

É o modo de entrada simples do usuário. Uma vez identificado o usuário, a
tranca da porta é liberada.

Além de acionar o Smartdoor no modo normal é possível, por exemplo,
programar um dedo para que ao chegar a casa algumas luzes se acendam e a
Smarthydro comece a encher com as opções de banho (temperatura, nível de
água, etc.) que mais agradarem.
* Necessita do pacote de integração para ser ativado.



Alteração de Cadastro*

Excluindo usuário Temporário

Excluindo usuário Permanente

Digite sua senha numérica ou coloque a digital cadastrada, em seguida tecle
a sequência 987.
Tecle 5 para continuar alteração.

Seguir conforme menu de usuário Permanente.

Cadastro excluído com sucesso.

Cadastro excluído com sucesso.

* Usuários temporários não podem alterar seu cadastro.

Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha
deAdministrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).
Digite 1 para cadastro de usuário temporário.
Digite 2 para excluir usuário.
Digite o número do usuário de 1 a 9.

Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha
deAdministrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).
Digite 2 para cadastro de usuário permantente.
Digite 2 para excluir usuário.
Posicione o dedo do usuário referente no sensor biométrico.
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Modo Pânico

ModoAdministrador

Cadastrando oAdministrador do sistema (Administrador 1)

Cadastrando osAdministradores secundários (Administrador 2 e 3)

Cadastrando usuários permanentes

Cadastrando usuários temporários

Aciona o Smartdoor na função MODO NORMAL, com ativação da central de
alarme do usuário. Funciona como um alarme silencioso em caso de coação no
momento de chegada a casa. Essa opção depende de uma interligação elétrica
entre o Smartdoor e a central de alarme do proprietário.

Menu interativo por meio do sintetizador de voz, com a seqüência necessária
para o cadastramento de usuários.

Digite a senha de fábrica, 123456. Ao entrar nesta função, a primeira
operação realizada pelo Smartdoor será a limpeza do banco de dados
anterior. Esse procedimento levará alguns segundos e, após o término, o
equipamento solicitará o cadastramento do Administrador principal
(Administrador 1).
Digite nova senha de 6 dígitos ou posicione o dedo de Administrador do
Sistema.
Confirme a senha.
Posicione o dedo deAdministrador no sensor de leitura biométrica.

Cadastro efetuado com sucesso*.

Digite sua senha de 6 dígitos ou posicione o dedo deAdministrador.
Confirme a senha.
Posicione o dedo deAdministrador no sensor de leitura biométrica.

Cadastro efetuado com sucesso.

Digite 2 para cadastro de usuário permanente.
Digite 1 para cadastrar usuário.
Digite uma senha de 6 dígitos ou posicione o dedo para Modo normal.
Confirme a senha.
Posicione o dedo escolhido para modo Normal no sensor biométrico ou
pressione uma tecla para não cadastrar esse dedo.
Posicione outro dedo para Modo Normal ou pressione uma tecla para não
cadastrar esse dedo.
Posicione o dedo para modo Cenário ou pressione uma tecla para não
cadastrar esse dedo.
Escolha um cenário de 1 a 8 [Este cenário deverá ser configurado
diretamente no Smartdoor. Entre em contato com o SAC iHouse para
maiores informações].
Posicione o dedo para modo Pânico ou pressione uma tecla para não
cadastrar esse dedo.

Cadastro efetuado com sucesso.

Digite 1 para cadastro de usuário temporário.

Cadastro efetuado com sucesso.

Obs: O Usuário Temporário pode cadastrar apenas um dedo e obrigatoriamente
em modo NORMAL.

* Após esse procedimento, o Administrador deve cadastrar-se como usuário permanente,
pois o dedo ou senha deAdministrador não liberam a porta.

* Não é possível cadastrar um usuário em uma posição da memória que já esteja sendo
utilizada.

Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha
deAdministrador do Sistema (Administrador 1).
Digite 3 para cadastrarAdministrador.
Digite 2 para cadastrar oAdministrador 2, ou digite 3 paraAdministrador 3.

Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico, ou digite a senha
deAdministrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).

Posicione o dedo de Administrador no sensor biométrico ou digite a senha
deAdministrador do Sistema (Administrador 1, 2 ou 3).

Digite 1 para cadastrar usuário.
Digite o tempo em dias de 1 a 9 [Selecionando a opção 9, o sistema não
exclui esse usuário automaticamente. Essa opção permite que o usuário
fique no sistema por tempo indeterminado, podendo ser excluído pelo
Administrador a qualquer momento].
Digite o número do usuário de 1 a 9*.
Digite sua senha ou posicione um dedo.
Confirme a senha.
Posicione o dedo para Modo normal ou pressione uma tecla para não
cadastrar esse dedo.
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Muitos de seus componentes e circuitos são monitorados constantemente, e
caso seu Smartdoor esteja ligado à Internet¹, um eventual defeito/ problema²
poderá ser comunicado para a iHouse e Central de Assistência Técnica
Habilitada, automaticamente, pelo próprio Smartdoor. Os recursos de “auto
diagnose” e de “log de uso” visam auxiliar e agilizar a iHouse e Central de
Assistência Técnica Habilitada e não atribuem a responsabilidade de atender ou
anteceder a um ou mais defeitos/problemas plausíveis de Assistência Técnica.
Estes recursos saem de fábrica habilitados e gratuitos aos usuários. Para
desabilitá-los³ será necessário entrar em contato com o SAC iHouse.

Ressalta-se que, as informações do “auto diagnose” e “log de uso” são
confidenciais e restritas a iHouse e sua Central de Assistência Técnica
Habilitada.

1. Para que o usuário tenha acesso a este serviço, o mesmo deverá contratar
acesso/provedor de Internet, assim como as configurações de
equipamentos tipo roteadores ou switches envolvidos. Também será
necessário um módulo Ethernet iHouse no seu pacote de produtos - Entre
em contato com o SAC iHouse para maiores informações.

2. Existem restrições à “auto diagnose” e ao “log de uso” na identificação de
defeito/problema. Para maiores esclarecimentos, contatar a iHouse ou
Central deAssistência Técnica Habilitada.

3. Os recursos de “auto diagnose” e “log de uso” são habilitados ou desabilitados
em conjunto, não sendo possível a escolha de apenas um deles.

O seu Smardoor possui garantia de 01 ano, desde que não constatada
utilização indevida do equipamento, ou danos causados por terceiros ou
empresas não autorizadas pela iHouse para sua manutenção.

Limpe o sensor biométrico do seu Smartdoor com um algodão seco. As demais
partes podem ser limpas com um pano suave, levemente umedecido.

Se seu Smartdoor apresentar um problema, entre em contato com Central de
Assistência Técnica iHouse de segunda à sexta das 08:00 h às 23:00 h.
Telefone: (11) 3071-1376 / sac@ihouse.com.br / www.ihouse.com.br.

Você controla quem pode entrar, a hora de entrada e saída, período de liberação
da porta para cada usuário e muito mais. Smartdoor, segurança e praticidade
para a sua casa.

Abril de 2009.

Todos os direitos reservados.

Alimentação: 10Vdc – 16Vdc / 2W
Dimensões: 56x165x85mm (LxAx P)
Pulso de saída para acionamento do fecho eletromagnético: 10Vdc – 16Vdc / 18W / 3s
Saída para integração com central de alarme ou campainha: contato de relé NA
Interface de comunicação CAN

GARANTIA

LIMPEZADO SMARTDOOR

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
>>
>>
>>
>>
>>

“AUTO DIAGNOSE” E “LOG DE USO”


