
CA.668TTL
MANUAL DO UTILIZADOR E APP

Atenção:
1.Mantenha as chaves mecânicas no exterior.
2.Substitua as pilhas após o alarme de voltagem baixa.
3.Leia atentamente este manual antes de instalar, e guarde-o para futuras consultas.



Introdução
1. Introdução
1.1.Estrutura do Controlo de Acessos

Nº Nome   Qtd. Nº Nome Qtd.

1 Componente Frontal 1 8 Parafusos: 10*5mm (Para Porta 
Alumínio)

4

2 Componente Traseiro 1 9 Parafusos: 25*4mm (Para Porta 
Madeira)

4

3 Trinco de Embutir 1 10 Parafuso M4*30 para Espessura 
Porta 35-60mm

2

4 Cartão 3 11 Pontas Parafuso: M4*30mm 2

5 Chave Mecânica 2 12 Pontas Parafuso: M4*40mm 2

6 Manual de Utilizador 1 13 Chapa testa e Caixa recetora 1+1

7 Mandril 1 14 Parafuso sextavado M1.5*5mm 2

1.2.Componentes

Verifique a seguinte lista, para confirmar que a embalagem contém todos os componentes.

*Espessura de porta ajustável de 35 a 60mm

min.35
máx.60

38

*



Especificações Técnicas
1.3. Especificações

Iniciação do Sistema
Abra a tampa do componente frontal, 
pressione o botão de “Reset” no 
componente traseiro por 5s, pressione 
“000#”, e a iniciação está completa.

Adequado
para Modelos

N11 Portas Adequadas Porta de alumínio
Porta de madeira

Material Alumínio Tensão de
Funcionamento

6V/4x Pilhas AAA

Peso 2 Kg Espessura da Porta 35-60mm

Modos de 
Desbloqueio

Bluetooth
Impressão digital 
(opcional)
Password
Cartão
Chave mecânica
Gateway (opcional)

Capacidade de
Armazenamento

Impressões
digitais:200
Passwords: 150
Cartões: 200

Cor Prata
Preto

Temperatura de
Funcionamento

-10 °C-55 °C

Alarme Voltagem 
Baixa

Menos de 4.8V Humidade de
Funcionamento

0-95%

Botão Reset



Instalação

Passo 1 Instale a fechadura de embutir. Passo 2 Instale o componente frontal

Passo 3 Instale o componente traseiro Passo 4 Instalação completa

Passo 5 Coloque as pilhas 

1. Introduza a chave e rode em sentido anti-horário para desbloquear
2.Retire o painel digital
3.Coloque as pilhas
4.Durante o uso substitua as pilhas e siga os passos pela ordem inversa, como demonstrado nas 

figuras.



Funcionamento

3.2. Conectar o controlo de acessos ao telemóvel
1) Leia o código QR para descarregar a aplicação
2) Pode procurar TTLock na loja de aplicações (Google Play) para descarregar
3) Crie uma nova conta (número de telemóvel ou email) ou inicie sessão com uma conta exis-

tente
4) Pressione “+Add Lock”
5) O controlo de acessos irá aparecer no ecrã do seu telemóvel, pressione “+”.
6) Mude o nome do controlo de acessos 
7) O controlo de acessos foi adicionado com sucesso

O software (versão iOS) pode ser descarregado na App Store, e a 
versão Android pode ser descarregada na loja de aplicações do 
Google Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei e Xiaomi.

3.1. Registo

Os utilizadores TTLock podem registar-se por 
telemóvel e email em 200 países e regiões 
no mundo. De seguida é enviado um código 
de verificação para o telemóvel ou email do 
utilizador, e o registo é completado após a 
verificação.

3.3. Adicionar controlo de acessos
O TTLock é compatível com vários tipos de dispositivos de fecho. O controlo de acessos tem de 
ser adicionado na aplicação depois de entrar no modo “add”. Se um controlo de acessos ainda 
não tiver sido adicionado, toque no teclado e ele irá aparecer no modo “add”. A password 
pré-definida é 123456.



3.4. Gestão de Utilizadores
3.4.1. Gestão do Bluetooth
Certifique-se que não há problemas com o Bluetooth. Depois de conectar o telemóvel ao 
controlo de acessos toque no cadeado  para desbloquear (o telemóvel deve estar dentro 
de 5 metros do controlo de acessos).

3.4.2. Definir Password
As passwords são outra opção de desbloqueio. Depois de introduzir a password no teclado 
bloqueado, pressione o botão de desbloqueio no canto inferior direito para desbloquear. 
As passwords dividem-se entre permanente, temporária, única, eliminação, cíclica e 
personalizada. (Pode partilhar a password com outros utilizadores através do WeChat, SMS, 
Email, Messenger, WhatsApp)

3.4.3. Enviar e-Key (chave eletrónica)
Pressione o botão “ ”. Pode enviar a eKey para outros utilizadores TTLock para autorizar 
o desbloqueio (o recipiente deve descarregar a aplicação e criar uma conta) → Selecionar 
formato e-Key (temporária, permanente, uso único, recorrente) → Introduza a conta TTLock 
do recipiente, defina o nome e tempo de utilização da eKey, pode escolher permitir ou não 
o desbloqueio remoto, administrador autorizado ou não autorizado → Envie → A conta do 
recipiente tem permissão para desbloquear com Bluetooth.



3.4.6. Gestão e-Key (chave eletrónica)
Pressione “ ”. O gestor permite apagar, redefinir, enviar ou ajustar a ekey, assim como 
pesquisar pelo histórico do controlo de acessos.

3.4.7. Gestão de passwords 
Pressione “ ”. Todas as passwords geradas podem ser vistas e geridas na área de gestão 
de passwords. Pode alterar, apagar e repor passwords assim como aceder ao histórico de 
passwords para desbloqueio.

3.4.8. Histórico de desbloqueios
Pressione “ ” para consultar o histórico de desbloqueios, como demonstrado na imagem.

3.4.4. Adicionar cartão
Permite abrir portas com vários cartões inteligentes. É necessário adicionar o cartão 
inteligente para o poder usar para abrir uma porta. Este processo tem de ser feito com a 
aplicação e perto do controlo de acessos. O período de validade do cartão inteligente pode ser 
definido como permanente ou temporário.

3.4.5. Adicionar impressão digital 
É necessário adicionar a impressão digital para a poder usar para abrir uma porta. Este 
processo tem de ser feito com a aplicação e perto do controlo de acessos. O período de 
validade da impressão digital pode ser definido como permanente ou temporário. O período 
de validade pode ser modificado posteriormente.



3.5. Gestão Gateway (Opcional)
O TTLock é conectado diretamente via Bluetooth, e por este motivo não é atacado pela rede. 
O gateway é uma ponte entre controlos de acessos e redes de WIFI domésticas. Através do 
gateway o utilizador consegue aceder e calibrar remotamente o relógio do controlo de acessos, 
aceder ao histórico de desbloqueios assim como apagar e alterar a password remotamente.

3.5.1. Adicionar Gateway

Luz Indicadora

Emparelhar o Gateway com a Aplicação

1. Abra a aplicação 2. Pressione o ícone no canto 
superior esquerdo

3. Selecione “Gateway” 4. Selecione “G2”

Quando o gateway está ligado:

A luz pisca alternadamente a vermelho e azul: Modo stand-by, pronto 

para emparelhar

Luz azul: Modo de funcionamento

Luz vermelha: Falha de rede

-



3.5.2. Manual
Após um curto período de tempo consegue ver quais os controlos de acesso disponíveis na 
aplicação. Quando o controlo de acessos estiver conectado ao gateway, o controlo de acessos 
pode ser gerido através do gateway.

5. Ligue o gateway à tomada e ative-o, a luz 
pisca alternadamente a vermelho e azul

6. Pressione “+”

Aviso: Se o tempo esgotar, desligue e tente de novo.

7. Adicione o Gateway 8. Selecione a rede e preencha a password

9. Processo completo



Perguntas frequentes

1) Como aceder ao histórico de 
operações?

Em “Records” no menu principal

2) Posso descarregar o histórico de 
desbloqueios?

Sem Bluetooth: não consegue descarregar

3) Por que não consigo desbloqueá-lo 
depois de abrir o modo de passagem?

Precisa de fazer uma verificação de 
desbloqueio por qualquer método que não o 
modo de passagem.

4) Qual é o propósito do bloqueio 
automático?

Pode definir quanto tempo para bloquear após 
o desbloqueio.

5) Após a instalação pressiono o teclado 
digital e não existe resposta no ecrã. 

a) Neste caso, primeiro verifique se os 
elétrodos positivo e negativo das pilhas foram 
colocados ao contrário, e se as pilhas têm 
energia suficiente.
b) Retire o componente traseiro e veja se está 
conectado.
c) Para resolver a situação precisa de retirar o 
controlo de acessos, verificar se o
os fios do corpo do controlo de acessos estão 
comprimidos e fazer a ligação de novo.

6) Não consigo adicionar a impressão 
digital

Verifique se existe algum tipo de sujidade nos 
dedos e verifique se o leitor da impressão 
digital no controlo de acessos tem sujidade e 
manchas de óleo, etc.
Verifique se a impressão digital está a 
funcionar corretamente (Pressione para 
verificar se há alguma resposta).

7) Porque é que o controlo de acessos 
consome energia rapidamente?

a) Grande consumo de energia em stand-by
b) Curto-circuito

8) Não existe resposta ao pressionar 
o puxador no exterior, o desbloqueio 
funciona normalmente no interior, a 
verificação e o motor estão normais.

Pode ser a direção do triângulo na embraiagem 
que está a falhar, corrija a situação.

9) Quantas tentativas de password errada 
até ficar bloqueado? Quanto tempo fica 
bloqueado?

Se introduzir a password errada mais de 5 
vezes seguidas, o teclado fica bloqueado por 5 
minutos.
Utilize as maneiras alternativas para abrir a 
porta.



Notas
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