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ATENÇÃO: Nosso equipamento opera em perfeitas condições apenas se
a estrutura da fechadura estiver em bom estado, não apresentando
travas e nem dificuldade ao abrir.

Manual de Instalação/
Manual de Usuário

MEDIDAS DA FECHADURA INTELIGENTE
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NORMAS DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT*

Medidas adequadas da fechadura para instalação
da Fechadura Inteligente. 

*Nosso equipamento é compatível com as fechaduras que
atendem às normas da ABNT¹ e que estejam operando em
perfeitas condições, sem apresentar travas ou dificuldades
ao abrir.

¹ABNT NBR 14913:2011¹ABNT NBR 14913:2011

Máx.
32.70mm

Máx.
20.70mm

Min. 25 mm

Min. 6 mm

Min. 30 mm

Máx.
32.70mm

Máx.
20.70mm

Min. 25 mm

Min. 6 mm

Min. 30 mm
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NORMAS DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT*

No caso da sua fechadura ter uma roseta, siga as instruções 
abaixo:

O espaço mínimo necessário para que a Fechadura Inteligente 
seja acoplada é de 6 milímetros. Caso com a roseta haja esse
espaço, não será necessário retira-lá e a Fechadura poderá ser 
instalada normalmente.

Caso com a roseta, o espaço disponível para acoplar o disposi-Caso com a roseta, o espaço disponível para acoplar o disposi-
tivo seja inferior a 6 milímetros, basta retirá-la e prosseguir 
normalmente com a instalação. 

Exemplo de fechadura com
roseta e que não é possível
realizar a instalação da
Fechadura Inteligente. 

Rosetas

Exemplo de fechadura sem a
roseta e que é possível realizar
a instalação da Fechadura 
Inteligente. 
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BATERIA DA FECHADURA

ESTRUTURA

Em primeiro lugar, antes mesmo de seguir o passo a passo
para instalação, é muito importante que você conheça as partes
de sua fechadura e saiba identificá-las.

BASE DA FECHADURA
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CORPO DA FECHADURA
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INSTALAÇÃO

Passo 2: Aperte as laterais da
Fechadura Inteligente para soltar
o corpo da base.

Passo 1: Para começar, remova
a bateria da sua Fechadura
Inteligente puxando-a para
baixo.

Passo 3: Coloque a base da
Fechadura Inteligente na porta,
de forma que fique alinhada
com o miolo da fechadura.

Passo 4: Aperte a morsa girando
a chave Allen no sentido anti-
horário. Aperte os dois lados da
morsa para que o miolo fique no
meio da base.
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INSTALAÇÃO

Fique atento às formas incorretas de instalação:

Passo 6: Caso seja necessário, ajuste
as duas sapatas, girando os parafusos
no sentido anti- horário para afastar a
sapata da porta, ou horário para
aproximar da porta.

Passo 5: Verifique se a base
ficou ajustada corretamente na
porta, ela precisa ficar bem
apoiada e rígida.
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INSTALAÇÃO

Passo 9: Retire o lacre dos
conectores da bateria.

Passo 10: Encaixe a bateria no
corpo, com o lado escrito
"frente" virado para você.

Passo 8: Encaixe o corpo na
base.

Passo 7: Posicione a chave de
modo que ela encaixe no
tambor interno do corpo.

ATENÇÃO: É recomendado carregar a bateria até a carga total antes do primeiro uso.
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INSTALAÇÃO

Importante: Caso o cilindro da porta seja de um tamanho diferente
do padrão, utilize os mordentes para morsa de 5mm. Em seguida
tire o lacre dos conectores da bateria.
Para trocar os mordentes, siga as próximas instruções!

ATENÇÃO: Se você inserir a
bateria sem o corpo estar
encaixado na base ela pode cair.

- Remova os dois mordentes da Fechadura usando a chave Allen e
girando os parafusos no sentido anti-horário até eles saírem
completamente.

Passo 11: Aguarde os leds pararem
de piscar e ficarem todos acesos para
começar a configurar a sua Fechadura
Inteligente.
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INSTALAÇÃO

- Encaixe o mordente para morsa de 5mm na ponta do parafuso.

PRONTO!
Sua Fechadura Inteligente está instalada. Agora é hora de
configurá-la.

- Aperte com a chave Allen girando no sentido horário.
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CONFIGURAÇÃO

Passo 3: Aguarde o recebimento
do código que será enviado, via
SMS, para o seu celular e insira-o
no campo indicado.

Passo 4: Preencha o cadastro
com seu nome.

Passo 2: Abra o aplicativo e, na
tela inicial, insira o seu número
de telefone.

Passo 1: Baixe o APP da Chavi,
disponível na Apple Store e
Google Play Store.
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CONFIGURAÇÃO

Passo 8: Verifique se o seu
bluetooth e a localização do seu
celular estão ligados e clique
em “Próximo”.

Passo 7: Clique na opção
“Iniciar Configuração”.

Passo 5: Na tela inicial, aperte
“Adicionar Dispositivo”.

Passo 6: Selecione “Fechadura
Inteligente”.
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CONFIGURAÇÃO

Passo 11: Se você selecionar a
opção “Adicionar Imóvel”, insira
o nome do imóvel.

Passo 10: Escolha ou adicione 
o nome do imóvel.  

Passo 9: Verifique se o seu
dispositivo está em modo de
configuração confirmando o
segundo aviso sonoro.

Agora informe o nome do 
dispositivo e clique em “Próximo”. 

Minha Casa

Casa Ana

Casa mãe

Casa praia
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CONFIGURAÇÃO

Passo 12: Aguarde o dispositivo 
iniciar e comece o processo de 
calibração. Lembre-se de deixar o 
dispositivo instalado na porta.

Passo 14: Após o seu dispositivo ser acionado novamente,
clique em “Concluir”.

Passo 13: Após o acionamento do 
seu dispositivo, selecione se sua 
porta está aberta ou trancada, 
clicando na imagem correspondente.
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CONFIGURAÇÃO

PRONTO! No menu inicial, já constará sua visita.

Passo 16: Aperte “Abrir” ou
“Fechar” para acionar sua
Fechadura.

Passo 15: Para abrir portas com
a Fechadura Inteligente aperte
na visita criada.
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USO DA FECHADURA INTELIGENTE NO APP:

Trancar chave:  Determina se o dispositivo trancará a
porta com 1 ou 2 voltas na chave.

Tela de configuração.

Aviso sonoro: Habilita o aviso sonoro da
Fechadura Inteligente.

Mostrar status da bateria: Determina o tempo que
os LEDS indicadores de bateria ficam acesos após
o acionamento.

Funcionamento do botão físico: Você pode escolher
entre manter o botão físico de acionamento da
fechadura ativo ou não.

Fechamento automático: Você pode escolher entre
manter ativo ou não o fechamento automático da 
porta.

Resetando a Fechadura Inteligente: ao colocar a 
bateria, aperte o botão físico logo em seguida, por 
aproximadamente 10 segundos. Após isso, aguarde o 
segundo aviso sonoro e todos os LEDS ficarem acesos. 
Pronto, sua Fechadura  Inteligente resetou e entrou em 
modo configuração!

Por que resetar o dispositivo? Caso seja necessário alterar 
a porta na qual o dispositivo está acoplado, resete a 
Fechadura Inteligente para poder configurá-la novamente.

RESETAR A FECHADURA INTELIGENTE:
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Como saberei que a bateria da Fechadura Inteligente está acabando?
É informado o nível de bateria no app. Quando estiver abaixo de 10%, o ícone de bateria fica vermelho. Além
disso, a cada vez que a fechadura é acionada, os leds frontais indicam aproximadamente o nível de
bateria, sendo que ao acender as 3 luzes indica que está acima de 70%, ao acender duas luzes indica
bateria entre 30% e 70%, e ao acender uma única luz indica bateria abaixo de 30%.

E se o produto tiver problemas de funcionamento?
Caso tenha qualquer problema ou dificuldade, por favor entre em contato com a nossa equipe deCaso tenha qualquer problema ou dificuldade, por favor entre em contato com a nossa equipe de
assistência técnica através do botão de Ajuda no app, ou pelos canais de contato presentes aqui no nosso
site, e ajudaremos você a resolver de forma rápida e sem burocracia.

Como é feita a conexão Bluetooth?
Para que a conexão entre o celular e a fechadura seja estabelecida, é necessário que tanto o Bluetooth
quanto o wi-fi do celular estejam ligados, e que o celular esteja próximo da fechadura. Assim, quando for
pressionado o botão para abrir ou fechar a porta, automaticamente será efetuada a conexão.

Preciso ter o aplicativo instalado?Preciso ter o aplicativo instalado?
Sim, para uso do produto é necessário ter instalado o aplicativo da Chavi, que está disponível para Android
e para iOS.

Meu Bluetooth tem que estar sempre ligado?
Não é necessário que seu celular fique com o Bluetooth ligado o tempo todo, mas nos momentos em que
for necessário abrir a Fechadura Inteligente, será necessário que esteja ligado.

O que acontece se a bateria da Fechadura Inteligente acabar ?
Você continua tendo uso normal da fechadura da porta, basta utilizar sua chave. No kit de instalação, você
receberá um cabo USB para o carregamento da bateria.

O que acontece se faltar luz no imóvel?
Você continua tendo uso normal da Fechadura Inteligente, pois seu acesso é via Bluetooth.

Se meu celular descarregar, como abro a porta?
Se você possuir a chave do imóvel pode abrir a porta com a mesma normalmente. Caso você não possuaSe você possuir a chave do imóvel pode abrir a porta com a mesma normalmente. Caso você não possua
a chave entre em contato com a assistência técnica ou com o proprietário do imóvel.

Roubaram meu celular. Como eu faço?
Se você tiver acesso ao sistema, basta apenas ir no item visitas e excluir as visitas agendadas em seu
nome. Caso você seja apenas um visitante, entre em contato com a assistência técnica e comunique que
seu celular foi roubado, logo a pessoa responsável irá excluir sua visita nos imóveis.

Preciso fazer a manutenção da Fechadura Inteligente frequentemente?
Não é necessário fazer manutenções pelo usuário. Eventualmente a bateria deve ser trocada para manterNão é necessário fazer manutenções pelo usuário. Eventualmente a bateria deve ser trocada para manter
o correto funcionamento do produto. Se o usuário verificar qualquer outro tipo de problema em relação a
Fechadura, é indicado entrar em contato com a Chavi para receber o suporte mais adequado. 

Posso molhar o equipamento?
Nosso equipamento não é a prova d’água, por isso caso seja submerso ou acidentalmente caia respingos,
possivelmente irá apresentar defeitos. Caso isso ocorra contate a assistência técnica.

Com qual frequência é preciso recarregar a Fechadura Inteligente?
O período estimado entre regargas é de 2 meses, considerando um fluxo de 10 acionamentos diários.O período estimado entre regargas é de 2 meses, considerando um fluxo de 10 acionamentos diários.

DÚVIDAS FREQUENTES:
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Tecnologia que abre portas.

Manual de Instalação

Posso saber quem entrou no imóvel?
Sim, através do aplicativo da Chavi é possível visualizar o histórico de acionamentos das Fechaduras
Inteligentes, com imóvel, data, hora e número de telefone.

Consigo desativar o som da fechadura?
Sim, através do aplicativo da Chavi é possível fazer a configuração da Fechadura Inteligente conforme a
preferência do proprietário.

Qual é a distância máxima para abrir a porta pelo Smartphone?Qual é a distância máxima para abrir a porta pelo Smartphone?
A distância máxima para abrir a porta pelo smartphone está sujeita à topologia do ambiente em que a
Fechadura Inteligente está instalada.

Tem limite de vezes para abrir a porta por dia?
Não, você poderá acionar a Fechadura Inteligente quantas vezes precisar.

Posso instalar em outras portas?
Sim, a Fechadura Inteligente pode ser facilmente desinstalada e reinstalada em outra porta.

Quais são as cores?
Atualmente, as cores disponíveis para a Fechadura Inteligente são preta, branca e laranja.

Funciona em qualquer porta?
Não, somente com aquelas que seguem as Normas Padrões ABNT. Porém, a maioria dos fabricantes de
fechaduras atuais seguem as normas ABNT.fechaduras atuais seguem as normas ABNT.

Precisa de pilhas?
Não, a Fechadura Inteligente funciona com uma bateria recarregável de longa duração.

Posso conceder acesso para amigos/familiares?
Através do aplicativo da Chavi, o proprietário do imóvel pode conceder acesso irrestrito ou de duração
limitada a outras pessoas, assim como revogar essas permissões de forma fácil. 

Posso abrir minha porta à distância?
Sim, mas somente se a Fechadura Inteligente estiver associada a uma Conexão Inteligente Chavi, produtoSim, mas somente se a Fechadura Inteligente estiver associada a uma Conexão Inteligente Chavi, produto
vendido separadamente.

É preciso furar a porta para instalar a Fechadura Inteligente?
Não, a Fechadura Inteligente é um dispositivo não-invasivo acoplado facilmente sobre o espelho da porta.

E se eu sair e esquecer de trancar a porta?
É possível deixar um tempo pré-configurado em que a Fechadura Inteligente vai efetuar um fechamento
automático. Dessa forma, você sempre terá certeza de que sua porta foi trancada. Essa configuração pode
ser ligada ou desligada pelo usuário.ser ligada ou desligada pelo usuário.

E se eu ficar trancado pelo lado de dentro?
Você poderá abrir a Fechadura Inteligente através do botão físico presente no dispositivo.

DÚVIDAS FREQUENTES:


