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1. Leia primeiro
>> Limpe o gabinete do seu Touchdoor apenas com um pano seco.
>> Limpe o sensor biométrico do seu Touchdoor com um algodão seco.
>> Procure manter o sensor biométrico limpo.
>> Procure não utilizar senhas muito fáceis ou de fácil descobrimento, principalmente para o Administrador do Sistema (que poderá
acrescentar outros usuários).
>> Não esqueça a senha de administrador, caso isso ocorra o equipamento deverá ser resetado.

2. Lista de recursos
O Touchdoor foi projetado e desenvolvido com tecnologia avançada. É uma fechadura eletrônica acionada por biometria (leitura da
impressão digital) e senha numérica, com interface gráfica colorida sensível ao toque. Possui alta performance e qualidade, que inclui os
recursos mais modernos e sofisticados.
>> Tela touch screen colorida
Permite fácil administração e consulta do cadastro de usuários, outros sistemas exigem o uso de notebook para esta função.
>> Biometria e senha numérica
Opera tanto no modo de leitura da impressão digital como por senhas numéricas.
>> Relatório de acessos
Grava os últimos 64 logs acessos com data, horário e tipo de operação.
>> Restrição por horário e dia
Podem ser criados grupos de usuários com acesso restrito em função de horários e datas – recurso útil para controle de entrada e
permanência de empregados. Usuários temporários também podem ser criados, ao terminar o prazo estipulado, o registro para
liberação de acesso é removido.
>> Módulo para travas eletromagnéticas
Possui módulo de acionamento para diversos tipos de travas eletromagnéticas. O módulo é acionado pela CPU principal, de forma
codificada, impedindo ligação direta.
>> Bateria recarregável
Possui pack de baterias recarregáveis que garantem o funcionamento do sistema no caso de falta de energia.
>> Quantidade de usuários
Permite o cadastro de até 64 usuários.

Opcionais:
>> Integração com automação
Cada dedo pode assumir uma função diferente: imagine abrir a porta enquanto a iluminação, o ar-condicionado e a persiana assumem a
condição de sua preferência.
>> Software de controle do seu Touchdoor para Smartphone/Tablet
Permite realizar remotamente a criação, alteração e exclusão de usuários bem como a visualizar registros de operação do equipamento.
>> Função Pânico
Permite o cadastro de um dedo para uso no caso de assalto ou coação; ao mesmo tempo em que libera a porta, avisa a central de alarme
através do módulo Gateway, que tem um relê específico para integração com o sistema de alarme.
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3. Conhecendo seu Touchdoor

Hora

14:20:32

Data

28/10/13

Acionamento da campainha
campainha

Acesso ao menu de configuração

Abertura da porta através de
senha numérica
abrir

menu

Barra Home - pressione a qualquer
momento para voltar a tela principal

Sensor biométrico stripline para abertura
da porta através de
reconhecimento da digital

4. Como utilizar o equipamento
14:20:32

28/10/13

campainha

abrir

Abr/2014

menu

1. Para acionar localmente a abertura
da porta através do Touchdoor, basta
utilizar um dedo já cadastrado passando
a digital sobre o sensor biométrico, ou
digitar uma senha já cadastrada.

Digite sua Senha

Digite a senha numérica cadastrada
para abertura da porta. A senha deve
conter 06 dígitos.

>> Fique atento:
Um sensor para leitura de impressão
digital é sensível. Portanto, sujeira no
sensor ou nos dedos, umidade e resíduos
genéricos prejudicarão a leitura.
O sensor biométrico é do tipo stripline e
faz a leitura da digital numa velocidade
de até 15 cm por segundo. Após passar o
dedo pelo sensor, aguarde até 03
segundos para abertura da porta.

2. Para acionar a abertura através de
senha numérica, pressione a tecla
abrir
da tela principal.

A tecla

volta para a tela anterior.

Limpar
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5. Editando o cadastro do Administrador Master
14:20:32

28/10/13

Nome do Usuário
Admin. Master

>> Fique atento:
Seu Touchdoor vem com a senha
padrão "123456" para o Administrador
Master.

campainha

abrir

1. Pressione a tecla menu da tela principal
e acesse o menu através de senha
numérica ou digital do Administrador
Master.

5. Se desejar, altere o nome do usuário
(até 40 caracteres).
Os caracteres são exibidos
sequencialmente ao pressionar várias
vezes a mesma tecla.
A tecla
A tecla
A tecla ABC
maiúscula.

Pressione a tecla OK

menu

A tecla

2. Pressione a tecla

Cadastro

para continuar.
Cadastro de Usuários

Menu de Administrador

A tecla

volta para a tela anterior.

para continuar.

volta para a tela anterior.

6. Mantenha a opção "Administrador
Master" selecionada e pressione a tecla
Próx. .

Administrador Master

Sistema

Cadastro

apaga um caracter.
pula um espaço.
alterna entre minúscula e

A tecla

Administrador

volta para a tela anterior.

Usuário Permanente

Log

Usuário Temporário
Desabilitado
Próx.

3. A lista ao lado é um exemplo de
usuários cadastrados.
Cadastro de Usuários

O 1º usuário da lista é sempre o
Administrador Master e não poderá ser
excluído, sua senha padrão deve ser
alterada o quanto antes.

Admin. Master
Carolina
Lucas
Márcia

Para isso, selecione-o e pressione a tecla
Editar .

Editar

Cadastro de Usuários
Admin. Master
Status: Administrador Master

A tecla

Para alterar a senha, ou outras
informações do cadastro, pressione a
tecla Editar .

Dias: D S T Q Q S S
Horário: 24 horas
Validade: Permanente
Senha: sim

A tecla

Senha

A tecla

volta para a tela anterior.

Senha cadastrada:sim

Próx.

8. Pressione a tecla Cadastrar para cadastrar
uma nova senha numérica.

Senha

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Próx. sem cadastrar
uma senha numérica restringe o usuário
a abertura da porta e acesso ao menu
somente através da digital!

Cadastrar
Senha cadastrada:não

Dedos: 0

A tecla
Excluir

Abr/2014

volta para a tela anterior.

Excluir

volta para a tela anterior.

4. A tela ao lado mostra detalhes do
cadastro do usuário.

7. Pressione a tecla Excluir para apagar a
senha numérica cadastrada.

Editar

volta para a tela anterior.

Próx.
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Digite a Nova Senha

9. Digite uma nova senha numérica para
abertura da porta e acesso ao menu de
Administrador Master. A senha deve
conter 06 dígitos.
Confirme a senha na próxima tela e
pressione a tecla Próx. para continuar.

Impressão Digital

13. Para excluir digitais cadastradas,
selecione a posição desejada e
pressione a tecla Excluir .

1 - Dedo cadastrado

Pressione a tecla

2 - Livre
3 - Livre

A tecla

Concluir

para continuar.

volta para tela anterior.

4 - Livre

A tecla

Limpar

volta para tela anterior.

Próx.

Impressão Digital

Excluir

10. É possível cadastrar até 05 digitais
(senhas biométricas).
Selecione uma das posições e pressione
a tecla Cadastrar .

1 - Livre
2 - Livre

Caso não queira cadastrar nenhuma
digital, pressione a tecla Concluir .

3 - Livre

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Concluir sem cadastrar
uma digital restringe o usuário a abertura
da porta e acesso ao menu somente
através da senha numérica!

4 - Livre
5 - Livre

Cadastrar

Concluir

Cadastro de Usuários
Admin. Master
Status: Administrador Master

A tecla

14. Confirme o cadastro pressionando a
tecla Salvar .
Pressione a tecla Editar
caso queira
editar alguma configuração não
alterada anteriormente.

Dias: D S T Q Q S S
Horário: 24 horas
Validade: Permanente
Senha: sim

A tecla

volta para a tela anterior.

Dedos: 1

Salvar

Concluir

Impressão Digital

5 - Livre

Editar

volta para tela anterior.

11. Deslize a digital a ser cadastrada no
sensor do Touchdoor.

15. Cadastro atualizado com sucesso!
Cadastro de Usuário

Esse procedimento se repetirá por
algumas vezes, até o software considerar
uma boa imagem da digital capturada.

Cadastro

Pressione a tecla

OK para finalizar.

atualizado

PUT FINGER

com sucesso!

12. Impressão digital capturada!
Cadastro de Usuário

Pressione a tecla

OK

para continuar.

Impressão digital
capturada!
ID: 1
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6. Gerenciando Usuários - Cadastro, edição e exclusão
14:20:32

28/10/13

campainha

abrir

1. Pressione a tecla menu da tela principal
e acesse o menu através de senha
numérica ou digital do Administrador
Master ou Administrador.

Nome do Usuário

4. Digite o nome do usuário (até 40
caracteres).
Os caracteres são exibidos
sequencialmente ao pressionar várias
vezes a mesma tecla.

>> Fique atento:
Certifique-se de que a senha padrão
"123456" do Administrador Master foi
alterada.
(Veja como no índice "5. Editando o
cadastro do Administrador Master").

A tecla
A tecla
A tecla ABC
maiúscula.

Pressione a tecla OK para continuar.

menu

A tecla

2. Pressione a tecla

Cadastro

Cadastro de Usuários

A tecla

volta para a tela anterior.

Administrador Master

Sistema

Cadastro

volta para a tela anterior.

5. Os tipos de usuário são:

para continuar.

Menu de Administrador

apaga um caracter.
pula um espaço.
alterna entre minúscula e

Administrador

>> Administrador Master
É o administrador principal do sistema.
Poderá gerenciar os usuários
Administradores além de usuários
permanentes e temporários.

Usuário Permanente

Log

Usuário Temporário
Desabilitado

>> Administrador
Os administradores poderão
gerenciar usuários permanentes e
temporários.

Próx.

3. A lista ao lado é um exemplo de
usuários cadastrados.
Cadastro de Usuários

O 1º usuário da lista é sempre o
Administrador Master e não poderá ser
excluído, sua senha padrão deve ser
alterada o quanto antes.

Admin. Master
Carolina
Lucas
Márcia

Para cadastrar um novo usuário,
pressione a tecla Novo .

Novo

A tecla

volta para a tela anterior.

>> Usuário Permanente
Os usuários permanentes podem ser
cadastrados com restrição de dias e
horário para acionamento do
Touchdoor.
>> Usuário Temporário
Os usuários temporários podem ser cadastrados com restrição
de dias e horário para acionamento do Touchdoor. O tempo de
permanência do usuário no sistema também pode ser defenido
através do cadastro. Após o período programado,
automaticamente o usuário será desabilitado.
>> Desabilitado
Status que pode ser atribuído pelo Administrador Master ou
Administrador ao usuário permanente ou temporário para
desabilitar temporariamente o acesso através do Touchdoor.
Cada usuário pode cadastrar até 05 dedos, limitado ao número
máximo de 125 dedos no produto.

6.1. Cadastrando Administrador Master ou Administrador
Cadastro de Usuários
Administrador Master
Administrador

1. Selecione "Administrador Master" ou
"Administrador" e pressione a tecla Próx. .
>> Fique atento:
Somente Administrador Master cadastra
outro Administrador Master ou
Administrador.

2. Pressione a tecla Cadastrar para cadastrar
uma senha numérica.

Senha

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Próx. sem cadastrar
uma senha numérica restringe o usuário
a abertura da porta e acesso ao menu
somente através da digital!

Cadastrar

Usuário Permanente
Senha cadastrada:não
Usuário Temporário

A tecla

volta para a tela anterior.

Desabilitado

A tecla
Próx.

Abr/2014
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Digite a Nova Senha

Limpar

Próx.

3. Digite uma senha numérica para
acesso ao Menu de Administrador e
abertura da porta. A senha deve conter
06 dígitos.

1 - Dedo cadastrado

Pressione a tecla Próx. para continuar.

2 - Livre

Confirme a senha na próxima tela e
pressione a tecla Próx. para continuar.

3 - Livre

Obs: caso os 04 primeiros dígitos
coincidam com uma senha existente,
será necessário redigitar outra senha.

5 - Livre

2 - Livre

4. É possível cadastrar até 05 digitais
(senhas biométricas).

Caso não queira cadastrar nenhuma
digital, pressione a tecla Concluir .

3 - Livre

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Concluir sem cadastrar
uma digital restringe o usuário a abertura
da porta e acesso ao menu somente
através da senha numérica!

4 - Livre
5 - Livre

Cadastrar

A tecla

para continuar.

volta para tela anterior.

4 - Livre

Concluir

Cadastro de Usuários
Admin. Master 2
Status: Administrador Master

8. Confirme o cadastro pressionando a
tecla Salvar .
Pressione a tecla Editar
caso queira
editar alguma configuração não
alterada anteriormente.

Dias: D S T Q Q S S
Horário: 24 horas
Validade: Permanente
Senha: sim

A tecla

volta para a tela anterior.

Dedos: 1

Salvar

Concluir

Impressão Digital

A tecla

Concluir

volta para tela anterior.

Selecione uma das posições e pressione
a tecla Cadastrar .

1 - Livre

7. Para excluir digitais cadastradas,
selecione a posição desejada e
pressione a tecla Excluir .
Pressione a tecla

Excluir

A tecla

Impressão Digital

Impressão Digital

Editar

volta para tela anterior.

5. Deslize a digital a ser cadastrada no
sensor do Touchdoor.

9. Usuário cadastrado com sucesso!
Cadastro de Usuário

Esse procedimento se repetirá por
algumas vezes, até o software considerar
uma boa imagem da digital capturada.

Usuário

Pressione a tecla

OK para finalizar.

cadastrado

PUT FINGER

com sucesso!

6. Impressão digital capturada!
Cadastro de Usuário

Cadastro de Usuários

Pressione a tecla
Impressão digital
capturada!

OK

para continuar.

10. O novo usuário cadastrado
aparecerá na lista, conforme imagem
ao lado.

Admin. Master
Carolina
Lucas
Márcia
Admin. Master 2

ID: 2

Novo

Abr/2014
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6.2 Cadastrando Usuário Permanente
Cadastro de Usuários

1. Selecione "Usuário Permanente" e
pressione a tecla Próx. .

5. Pressione a tecla Cadastrar para cadastrar
uma senha numérica.

Senha

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Próx. sem cadastrar
uma senha numérica restringe o usuário
a abertura da porta e acesso ao menu
somente através da digital!

Administrador Master

A tecla

Administrador

volta para a tela anterior.

Cadastrar

Usuário Permanente
Senha cadastrada:não

Usuário Temporário
Desabilitado

A tecla
Próx.

Dias da Semana

2. Selecionando "Usuário Permanente",
será apresentada a tela ao lado.
Nessa tela, é possível restringir o acesso
nos dias da semana. Para isso marque os
dias que o usuário terá permissão.

Domingo
Segunda-feira
Terça-feira

Digite a Nova Senha

Quinta-feira

Confirme a senha na próxima tela e
pressione a tecla Próx. para continuar.
Obs: caso os 04 primeiros dígitos
coincidam com uma senha existente,
será necessário redigitar outra senha.

Sexta-feira
Sábado
Próx.

Pressione a tecla Próx. para continuar.
A tecla

08:00

Limpar

Próx.

A tecla

volta para tela anterior.

3. Para definir um período em que o
usuário cadastrado está habilitado a
destravar a porta utilizando o Touchdoor,
insira um horário inicial conforme
exemplo ao lado.

Horário Inicial:

Caso de uso: restrição para entrada da
empregada na residência de segunda a
sexta, das 8:00 às 18:00h.

Impressão Digital

2 - Livre

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Concluir sem cadastrar
uma digital restringe o usuário a abertura
da porta e acesso ao menu somente
através da senha numérica!

4 - Livre

Salvar

A tecla

7. É possível cadastrar até 05 digitais
(senhas biométricas).

Caso não queira cadastrar nenhuma
digital, pressione a tecla Concluir .

3 - Livre

5 - Livre

Próx.

Editar

volta para tela anterior.
A tecla

4. Insira um horário final conforme
exemplo ao lado.

Horário Final:

Caso não queira restrição de horário
para o usuário cadastrado, basta
preencher o horário inicial com 00:00
(tela anterior) e o horário final com 23:59.

18:00

volta para tela anterior.

Selecione uma das posições e pressione
a tecla Cadastrar .

1 - Livre

Pressione a tecla Próx. para continuar.
Limpar

6. Digite uma senha numérica para
abertura da porta. A senha deve conter
06 dígitos.
Pressione a tecla Próx. para continuar.

Caso de uso: restrição para entrada da
empregada na residência de segunda a
sexta.

Quarta-feira

volta para a tela anterior.

Próx.

Impressão Digital

volta para tela anterior.

8. Deslize a digital a ser cadastrada no
sensor do Touchdoor.
Esse procedimento se repetirá por
algumas vezes, até o software considerar
uma boa imagem da digital capturada.

PUT FINGER

Pressione a tecla Próx. para continuar.
Limpar

Abr/2014
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A tecla

volta para tela anterior.
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9. Impressão digital capturada!
Cadastro de Usuário

Cadastro de Usuários

Pressione a tecla

OK

para continuar.

Fernando

Impressão digital

Status: Usuário Permanente

capturada!

Dias: D S T Q Q S S
Horário: 24 horas

ID: 3

Validade: Permanente
Senha: sim

10. Para excluir digitais cadastradas,
selecione a posição desejada e
pressione a tecla Excluir .

Pressione a tecla Editar
caso queira
editar alguma configuração não
alterada anteriormente.
A tecla

volta para a tela anterior.

Dedos: 1

Cadastrar

Impressão Digital

11. Confirme o cadastro pressionando a
tecla Salvar .

Concluir

12. Cadastro cadastrado com sucesso!
Cadastro de Usuário

Pressione a tecla

1 - Dedo cadastrado

OK para finalizar.

Usuário

2 - Livre
3 - Livre

Pressione a tecla

4 - Livre

A tecla

Concluir

para continuar.

cadastrado

volta para tela anterior.

com sucesso!

5 - Livre

Cadastrar

Concluir

6.3. Cadastrando Usuário Temporário
Cadastro de Usuários

1. Selecione "Usuário Temporário" e
pressione a tecla Próx. .

3. Para definir um período em que o
usuário cadastrado está habilitado a
destravar a porta utilizando o Touchdoor,
insira um horário inicial conforme
exemplo ao lado.

Horário Inicial:
08:00

Administrador Master

A tecla

Administrador

volta para a tela anterior.

Caso de uso: restrição para entrada da
empregada na residência de segunda a
sexta, das 8:00 às 18:00h.

Usuário Permanente
Usuário Temporário
Desabilitado
Próx.

Limpar

Próx.

Pressione a tecla Próx. para continuar.
A tecla

Dias da Semana

2. Selecionando "Usuário Temporário",
será apresentada a tela ao lado.
Nessa tela, é possível restringir o acesso
nos dias da semana. Para isso marque os
dias que o usuário terá permissão.

Domingo
Segunda-feira
Terça-feira

4. Insira um horário final conforme
exemplo ao lado.

Horário Final:

Caso não queira restrição de horário
para o usuário cadastrado, basta
preencher o horário inicial com 00:00
(tela anterior) e o horário final com 23:59.

18:00

Caso de uso: restrição para entrada da
empregada na residência de segunda a
sexta.

Quarta-feira
Quinta-feira

volta para tela anterior.

Sexta-feira

Pressione a tecla Próx. para continuar.

Sábado
Próx.

Pressione a tecla Próx. para continuar.
A tecla

Abr/2014

Limpar

Próx.

A tecla

volta para tela anterior.

volta para tela anterior.
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5. Digite o tempo em dias para
programar o período de permanência
do cadastro do usuário no sistema
(máximo de 99 dias).

Validade (dias):
0

Limpar

Próx.

PUT FINGER

Pressione a tecla Próx. para continuar.
volta para tela anterior.

6. Pressione a tecla Cadastrar para cadastrar
uma senha numérica.
>> Fique atento:
Pressionar a tecla Próx. sem cadastrar
uma senha numérica restringe o usuário
a abertura da porta e acesso ao menu
somente através da digital!

Cadastrar

9. Deslize a digital a ser cadastrada no
sensor do Touchdoor.
Esse procedimento se repetirá por
algumas vezes, até o software considerar
uma boa imagem da digital capturada.

>> Fique atento:
Após o período programado, o usuário
será desabilitado
automaticamente.
Para eliminar o cadastro definitivamente,
é necessário executar o procedimento
de exclusão (veja como em 6.4.
Excluindo usuários ou alterando o
cadastro).
A tecla

Senha

Impressão Digital

10. Impressão digital capturada!
Cadastro de Usuário

Pressione a tecla

OK

para continuar.

Impressão digital
capturada!

Senha cadastrada:não

ID: 4

A tecla

volta para a tela anterior.

Próx.

Digite a Nova Senha

7. Digite uma senha numérica para
abertura da porta. A senha deve conter
06 dígitos.
Pressione a tecla Próx. para continuar.

Impressão Digital
1 - Dedo cadastrado
2 - Livre

Confirme a senha na próxima tela e
pressione a tecla Próx. para continuar.
Obs: caso os 04 primeiros dígitos
coincidam com uma senha existente,
será necessário redigitar outra senha.
Limpar

Próx.

Impressão Digital

A tecla

2 - Livre
3 - Livre
4 - Livre
5 - Livre

Salvar

para continuar.

volta para tela anterior.

5 - Livre

Concluir

volta para tela anterior.

8. É possível cadastrar até 05 digitais
(senhas biométricas).

Cadastro de Usuários
Rita

Caso não queira cadastrar nenhuma
digital, pressione a tecla Concluir .

Status: Usuário Temporário

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Concluir sem cadastrar
uma digital restringe o usuário a abertura
da porta e acesso ao menu somente
através da senha numérica!

Horário: 08:00 as 18:00

Editar

12. Confirme o cadastro pressionando a
tecla Salvar .
Pressione a tecla Editar
caso queira
editar alguma configuração não
alterada anteriormente.

Dias: - S T Q Q S -

Validade: 28/11/13
Senha: sim

A tecla

volta para a tela anterior.

Dedos: 1

Salvar

A tecla

Concluir

4 - Livre

Selecione uma das posições e pressione
a tecla Cadastrar .

1 - Livre

Abr/2014

Pressione a tecla

3 - Livre

Cadastrar

A tecla

11. Para excluir digitais cadastradas,
selecione a posição desejada e
pressione a tecla Excluir .

Editar

volta para tela anterior.
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13. Cadastro cadastrado com sucesso!
Cadastro de Usuário

Pressione a tecla

OK para finalizar.

Usuário
cadastrado
com sucesso!

6.4. Excluindo usuários ou alterando o cadastro
1. Selecione um usuário na lista e
pressione a tecla Editar .
Cadastro de Usuários

Cadastro de Usuários
Rita

Admin. Master
Carolina
Lucas
Márcia
Admin. Master 2
Fernando
Rita

A tecla

volta para a tela anterior.

Status: Usuário Temporário

>> Fique atento:
Somente o Administrador Master edita
todos os tipos de cadastro de usuário.

Dias: - S T Q Q S Horário: 08:00 as 18:00
Validade: 28/11/13
Senha: sim

Editar

Cadastro de Usuários
Rita
Status: Usuário Temporário

Excluir

2. Caso queira excluir o cadastro do
usuário, pressione a tecla Excluir .
>> Fique atento:
Somente o Administrador Master exclui
todos os tipos de cadastro de usuário.

Cadastro de Usuários
Rita
Status: Usuário Temporário
Dias: - S T Q Q S Horário: 08:00 as 18:00

A tecla

volta para a tela anterior.

Dedos: 1

Excluir

Validade: 28/11/13
Senha: sim

Dedos: 1

Salvar

Editar

Editar

5. É possível também que o próprio
usuário altere a senha numérica e digital
previamente cadastradas.
Para isso, basta pressionar a tecla menu
da tela principal e acessar o menu
através de senha numérica ou digital.
>> Fique atento: Os usuários permanente
e temporário não podem alterar o
próprio nome e restrições de acesso.
Pressione a tecla Editar
cadastro.
A tecla

3. Usuário excluído com sucesso!
Pressione a tecla OK para finalizar.

A tecla

Usuário
excluído
com sucesso!

para editar o

volta para a tela anterior.

6. Pressione a tecla Excluir para apagar a
senha numérica cadastrada.

Senha

Cadastro de Usuário

volta para a tela anterior.

Editar

Horário: 08:00 as 18:00
Validade: 28/11/13

A tecla

Dedos: 1

Dias: - S T Q Q S -

Senha: sim

4. Caso queira editar o cadastro do
usuário, pressione a tecla Editar .

volta para a tela anterior.

Excluir
Senha cadastrada:sim

Próx.

Abr/2014
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8. Pressione a tecla Cadastrar para cadastrar
uma senha numérica.

Senha

>> Fique atento:
Pressionar a tecla Próx. sem cadastrar
uma senha numérica restringe o usuário
a abertura da porta e acesso ao menu
somente através da digital!

Cadastrar

12. Impressão digital capturada!
Cadastro de Usuário

Pressione a tecla

OK

para continuar.

Impressão digital
capturada!

Senha cadastrada:não

ID: 4

A tecla

volta para a tela anterior.

Próx.

Digite a Nova Senha

9. Digite uma senha numérica para
abertura da porta. A senha deve conter
06 dígitos.

Cadastro de Usuários
Rita

Pressione a tecla Próx. para continuar.
Confirme a senha na próxima tela e
pressione a tecla Próx. para continuar.
Obs: caso os 04 primeiros dígitos
coincidam com uma senha existente,
será necessário redigitar outra senha.
Limpar

Próx.

Impressão Digital

2 - Livre
3 - Livre
4 - Livre
5 - Livre

Cadastrar

Concluir

Impressão Digital

Validade: 28/11/13
Senha: sim

A tecla

volta para a tela anterior.

Dedos: 2

Editar

volta para tela anterior.

10. Para excluir digitais cadastradas,
selecione a posição desejada e
pressione a tecla Excluir .
Para cadastrar mais digitais, selecione
uma das posições livres e pressione a
tecla Cadastrar .
Caso não queira cadastrar nenhuma
digital, pressione a tecla Concluir .
>> Fique atento:
Pressionar a tecla Concluir sem cadastrar
uma digital restringe o usuário a abertura
da porta e acesso ao menu somente
através da senha numérica!
A tecla

Pressione a tecla Editar
caso queira
editar alguma configuração não
alterada anteriormente.

Dias: - S T Q Q S Horário: 08:00 as 18:00

Salvar

A tecla

1 - Dedo cadastrado

Status: Usuário Temporário

13. Confirme o cadastro pressionando a
tecla Salvar .

14. Cadastro atualizado com sucesso!
Cadastro de Usuário

Pressione a tecla

OK para finalizar.

Cadastro
atualizado
com sucesso!

volta para tela anterior.

11. Deslize a digital a ser cadastrada no
sensor do Touchdoor.
Esse procedimento se repetirá por
algumas vezes, até o software considerar
uma boa imagem da digital capturada.

PUT FINGER

Abr/2014
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7. Acessando as configurações do Sistema
Menu de Administrador

Sistema

Cadastro

1. Após acessar o Menu de
Administrador, pressione a tecla Sistema
para continuar.
A tecla

volta para a tela anterior.

Log

Menu de Sistema

Relógio

Limpar Memória

Celular/Tablet

TCP/IP

CPU: SFT00144-007
Trava: SFT00146-003

2. Essa é a tela Menu de Sistema. Além de
ter acesso as configurações de sistema,
aqui também é possível verificar a versão
de Software da CPU e placa trava.
Pressione uma das teclas conforme
desejado.
A tecla

volta para a tela anterior.

7.1. Configurando o relógio
1. Pressionando a tecla Relógio , será
apresentada a tela ao lado. O campo a
ser alterado ficará demarcado. Pressione
a tecla Próximo para percorrer os campos.

Ajuste do Relógio

14 : 32
06 / 02 / 2014

As teclas +
dos campos.

e

Pressione a tecla
configuração.
_

Próximo

-

OK

alteram os valores
para confirmar a

+

A tecla

Cancelar

Cancelar

volta para a tela anterior.

7.2. Configurando o protocolo TCP/IP
1. Pressionando a tecla
apresentada a tela ao lado.

TCP/IP

,será

TCP/IP
DHCP
Config. manual

TCP/IP

Selecione a opção "DHCP" para que o
roteador da rede Ethernet atribua um IP
para o Touchdoor.

DHCP

2. Para atribuir manualmente um IP para
o Touchdoor, selecione a opção
"CONFIG. MANUAL".
Pressione a tecla
A tecla

Pressione a tecla
firmar.
Salvar e Reiniciar
Cancelar

Abr/2014

Avançado

A tecla

Cancelar

Salvar e reiniciar

Avançado

para continuar.

Config. manual
Cancelar

volta para a tela anterior.

para con-

volta para a tela anterior.

Salvar e Reiniciar
Cancelar

Avançado
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3. Para inserir as informações, pressione o
respectivo campo.
TCP/IP
IP: 192.168.10.95
Mascara: 255.255.255.0

Pressione a tecla
configuração.

OK para confirmar a

Gateway: 192.168.10.1

MAC: 00 12 37 8F AF 19

7.3. Cadastrando um celular/tablet para controle remoto
Celular / Tablet

1. Pressionando a tecla Celular/Tablet , será
apresentada a tela ao lado.

Celular / Tablet

3. O nome atribuído aparecerá na tela, e
o Touchdoor ficará aguardando a
solicitação de autenticação do
celular/tablet por 60 segundos.

iPhone Luíza

Veja no "manual de configuração - APP
Touchdoor" como solicitar a
autenticação via celular/tablet e utilizar
o equipamento remotamente!

Para cadastrar um celular/tablet no
Touchdoor, selecione a posição
desejada e pressione a tecla Cadastrar .

1 - Livre
2 - Livre
3 - Livre

A tecla

4 - Livre

volta para a tela anterior.

Aguardando...60

5 - Livre

A tecla
Excluir

Descrição

volta para a tela anterior.

Cadastrar

2. Atribua um nome para identificar o
celular/tablet que será cadastrado.
Os caracteres são exibidos
sequencialmente ao pressionar várias
vezes a mesma tecla.
A tecla
A tecla
A tecla ABC
maiúscula.

apaga um caracter.
pula um espaço.
alterna entre minúscula e

Pressione a tecla OK para continuar.
A tecla

Abr/2014

volta para a tela anterior.
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7.4. Limpando a memória
Esse recurso deve ser utilizado para que o Touchdoor volte às configurações de fábrica.
Para executar esse procedimento, mantenha a tecla Limpar Memória pressionada. Ao manter esta tecla pressionada, os beeps vão
aumentando de frequência até o beep contínuo, sinalizando que a memória toda foi apagada. Na sequencia o Touchdoor é reiniciado
(reset).
>> Fique atento:
Esse procedimento apaga todo o banco de dados de usuários, todos os registros de log, todas as biometrias armazenadas no módulo,
todos os celulares cadastrados e só pode ser executado pelo Administrador Master.

8. Consultando os Logs de acesso
1. Pressione a tecla

Log

para continuar.

Menu de Administrador

A tecla

volta para a tela anterior.

Sistema

Cadastro
Log

Log
--- 04/02/2014 -----------------1 - 14:32 Carolina
Inclusão de usuário
2 - 15:13 Fernando
Exclusão de usuário
--- 05/02/2014 -----------------3 - 8:00 Márcia
Abertura por senha
4 - 12:23 Lucas
Abertura por senha

2. Serão visualizados os últimos 64 registros
do Touchdoor. Abaixo um exemplo de
alguns status de tipo de operação:
- Inclusão de usuário
- Edição de usuário
- Exclusão de usuário
- Abertura por senha
- Abertura por biometria
O Touchdoor possui uma lista de status
detalhada que permite maior controle
das ocorrências de uso do produto.
A tecla

volta para a tela anterior.

9. Considerações finais
GARANTIA
O seu Touchdoor possui garantia de fábrica 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.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se seu Touchdoor apresentar um problema, entre em contato com revenda autorizada responsável pela instalação do equipamento. Em caso de dificuldades,
entrar em contato com a Central de Assistência Técnica iHouse, de segunda à sexta, das 09h às 17h, tel:(11) 3071-1376, email: sac@ihouse.com.br.

CONFIGURAÇÃO
A instalação e a configuração devem ser feitas somente por revendas autorizadas.

COM ALTA TECNOLOGIA E QUALIDADE, A IHOUSE OFERECE A VOCÊ UMA COMPLETA LINHA DE EQUIPAMENTOS QUE IRÃO TORNAR SEU DIA-ADIA MAIS AGRADÁVEL, COM MUITO CONFORTO E FUNCIONALIDADE. SINTA-SE EM CASA PARA USUFRUIR DO QUE HÁ DE MAIS AVANÇADO EM
EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. SINTA-SE EM CASA COM A IHOUSE.
Entre em contato com a iHouse:
suporte@ihouse.com.br | tel: +55 11 3074-8888 | www.ihouse.com.br
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