
Manual de Instruções

Fechadura Digital N20



3. Faça a instalação com cuidado para não romper os cabos de 
alimentação das pilhas.

Atenção especial para : 
1. Deixar as chaves convencionais sempre fora de casa, para abertura 
através das chaves.
2. Por  favor  trocar as pilhas quando o aviso de bateria fraca for emitido.

1. Dimensões da fechadura 

2. Dimensões da máquina 



3. Instalação

 Diagramação de instalação 

Passo 1 - Instalação da Máquina Passo 2 – Instalação da parte frontal

Passo 3 – Instalação parte traseira  Passo 4 – Fixação dos parafusos  

Passo 5 – Retire tampa traseira Passo 6 – Retire os parafusos da tampa 
de proteção e coloque as pilhas 



Capacidade: 200 impressões digitais 

Espessura da porta: 30-60mm

Conguração para adicionar e remover digitais pelo aplicativo: 
TTLOCK

Possível enviar e-keys, ou seja, enviar chaves criptografadas pelo 
aplicativo para outra pessoa fazer o desbloqueio da fechadura 
utilizando o aplicativo.

Você pode denir horário e datas para que as chaves ( e-keys ) irão 
funcionar.

Vida da bateria (Pilhas): Vida Útil 3.000 vezes de operação de 
travamento e desbloqueio

4. Especicações da fechadura 

Método para abertura: Chave convencional , bluetooth e biometria

Inicialização do sistema Abra a tampa da maçaneta traseira, 
pressione e segure o botão "reset" por 
5segundos, e a inicialização está 
completa.
Se você quiser resetar a fechadura, 
você precisa pressionar longamente o 
botão de reset até que a luz azul 
acenda e depois apague.

Atenção:

Para a instalação 
correta alinhar
as setas para o lado da 
lingueta



5.Configuração no aplicativo                                    

 Fazer download do aplicativo TTLOCK 

3) Ligue o bluetooh do celular

Conectando a fechadura ao telefone celular 

3) Pressione e segure o botão de reset até que a luz azul esteja acesa, 

clique em "+ Adicionar Fechadura”

1) Faça download do aplicativo TTLOCK na google play ( Android ) ou 

playstore ( Iphone ) 

2) Registre uma nova conta (número de telefone ou e-mail) ou faça o login 

com uma conta existente.

5) Clique em Fechadura/Teclado



6.Conguração no aplicativo ( Passo a passo )                                                                         

Após efetuar o Reset da fechadura, clique em + Adicionar Fechadura



A fechadura irá aparecer com o nome 
em código, você pode renomear a 
fechadura dentro do aplicativo para o 
nome que preferir.

• Cadastrar/Remover Digitais

• Enviar chave digital
A tela inicial do aplicativo :

• Chaves digitais cadastradas

• Registros de abertura
• Congurações da fechadura

Clicando no ícone do cadeado 
a fechadura é acionada 
automaticamente pelo 
Bluetooth 
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