Key free. Be free

Smartphone App
Manual do usuário

Smartphone

Sumário
1. Instalação do aplicativo.................................................................................3
2. Operação

4

2.1

Pareando um smartphone

4

2.2

Registrando um administrador

4

2.3

Fechar/abrir

6

2.4

Menu geral

7

2.5

Menu para fechar

8

2.6

Adicionar usuário

9

2.7

Smartphone roubado ou perdido

10

Página 2
2

Smartphone App user manual

1. Instalação do APP
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1. Instalação do APP
• Para conectar um smartphone android: entre no Google play para fazer o
download do aplicativo ENTR ™.
Requisições mínimas do sistema: Android 4.4
• Para conectar um iPhone/iPad: entre na App store para fazer o download do
aplicativo ENTR™
Requisições mínimas do sistema: iOS 7.0 ou maior.
• Conexão via Bluetooth (requer pouca energia)
Clique no ícone ENTR™ para entrar no aplicativo.
Nota: Faça todos os passos da instalação enquanto o smartphone estiver perto da
fechadura.

Aplicativo ENTR™
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2. Operação
2. Operação
2.1 Pareando um smartphone
Este procedimento é feito através de uma unidade de fechadura ENTR™ .
1
Encoste no display da unidade
com a palma da mão ou com
os dedos por 3 segundos para
ativar a unidade

2
Pressione
[Add]

3
Teclas numéricas irão
ascender
Digite [Código PIN] [#]
Botões numéricos irão
piscar

4
Pressione [2] para adicionar
um smartphone. A indicação
[OK] irá piscar por 3 segundos
As teclas iluminadas irão parar
de piscar e o ENTR™ estará
visível por 5 minutos

2.2 Programando o administrador
Registrar o administrador irá conectar seu smartphone à
fechadura ENTR™. Este processo demora aproximadamente 5
minutos
Iniciar o aplicativo ENTR™ antes de parear a fechadura a um
smartphone fara com que a seguinte mensagem apareça:
“There are no available locks or keys within range”.
(“Não há fechaduras ou chaves dentro de alcance”)
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2. Operação

1. Atualize o aplicativo, arrastando a tela
da direita para a esquerda da tela.

2.Clique em [Get Started].

T
h
e
p
a

3.Crie um nome para a fechadura e
registre a senha do administrador.
A senha de administrador deve ter 6
dígitos
Nota: guarde a senha em um lugar
seguro para uso futuro
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4. Confirme a senha do
administrador
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2. Operação
2.3 Abertura\Fechamento

Para abrir a fechadura,
arraste a tela do topo para
baixo.

Para fechar, arraste a
tela de baixo para o
topo.
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A tela irá aparecer cinza, caso o aplicativo
esteja desconectado da fechadura ENTR™.
Aproxime o Smartphone da fechadura e
arraste a tela da direita para a esquerda,
atualizando o aplicativo.
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2. Operação
2.4 Menu Geral
No modulo trancado, clique no ícone no canto superior esquerdo da tela.

Menu geral:
• My locks
(minhas
fechaduras)

My locks: Uma lista de
fechaduras definidas.

My keychain:
Uma lista definida de
chaveiros

About:
Apresenta a versão do
software

• My keychain
(meus chaveiros)

• About
(sobre)
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2. Operação
2.5 Menu para fechar
Clique no ícone de cadeado no canto superior direito da tela.

1. Clique em usuários

2. Digite a senha de usuário
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3. Uma lista de usuários definidos irá aparecer.
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2. Operação
2.6 Adicionar usuário

1. Clique em [Add user]

5. Antes de ativar o novo
usuário, e possível
define-lo como
Admin.
6. Clique em [Submit].
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2. Crie um nome para o
novo usuário.

3. Clique em [Generate
key code]

7. Insira a senha de
administrador

O novo usuário foi
adicionado com sucesso

Clique em [Share] para
enviar a nova chave de
acesso para o novo
usuário.
Para ativar a chave, o
usuário deve receber
esta chave de acesso.
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2. Operação

Nota: O administrador tem privilégios de adiciona chaves para novos usuários.

2.7 Smartphones roubados ou perdidos
Para prevenir aberturas indevidas em caso de roubo ou perda do smartphone, desligue a fechadura
até o cadastro de um novo smartphone como administrador.
Cadastrar um novo smartphone como administrador

1. Clique em [General menu]
d

2. Clique em [My locks]

a

3. Clique em [Recover]

4. Selecione sua fechadura
dentro da lista
5. Digite a senha de
administrador

Quando completo, este processo faz com que o novo smartphone tenha controle da fechadura
ENTR™. O smartphone perdido/roubado será substituído no sistema.
Nota: Cadastrar um novo smartphone como administrador é necessário, também, quando deletando ou
instalando o app ENTR™.

Cód. 026066
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