Manual do Usuário

Instruções para a configuração do cadeado
Papaiz Smart
1. Faça o download do App Papaiz Smart e instale
em seu smartphone.

2. Verifique a polaridade da bateria indicada no corpo
do cadeado, sendo polaridade negativa para cima (- )
e a polaridade positiva para baixo (+ )

Introduza a bateria CR2032 entre os contatos
metálicos e aguarde o led indicador piscar 2 vezes.

Led

Botão de
ativação
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3. Configure o cadeado
› Ative o Bluetooth do seu smartphone
› Abra o aplicativo Papaiz Smart
› Selecione a opção “Já tenho um cadeado”
› Selecione a opção “Configurar um novo cadeado”.
› Acione o botão do cadeado para ativá-lo. O led
indicador piscará 2 vezes.
› Selecione a opção “Configurar”, que irá aparecer
em seu aplicativo.
› Defina um nome para o seu cadeado e selecione
a opção “Configurar”.
› Selecione a opção “Salvar chave de Recuperação”.
› Guarde a chave gerada em local seguro.
› O seu cadeado está pronto para o uso.

! ATENÇÃO: A chave de recuperação será a única
forma de obter acesso ao seu cadeado em caso de
perda, furto ou avaria do seu smartphone. Lembre-se
de guardá-la em local seguro, fora do seu smartphone.
Instruções para a utilização do cadeado
Papaiz Smart
1. Abrir o cadeado
› Ative o bluetooth ( ) do seu smartphone e abra o
aplicativo Papaiz Smart.
› Acione o botão do cadeado para ativá-lo. O led
indicador piscará 2 vezes.
› Na tela principal do aplicativo aparecerá o nome
do cadeado ativado.
› Selecione a opção “Abrir”.
› O led do cadeado piscará rapidamente e o cadeado
abrirá automaticamente.
2. Fechar o cadeado
› Pressione a haste para dentro do corpo do cadeado
até o fim do curso, conforme um cadeado convencional Papaiz.
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3. Compartilhar chave
› Entre no menu, localizado no canto superior direito
do aplicativo.
› Selecione o cadeado no qual deseja compartilhar
a chave.
› Selecione a opção “Compartilhamentos”.
› Selecione a opção “Criar meu primeiro
compartilhamento”.
› Para o seu controle cadastre o nome do usuário.
› Selecione a opção “Compartilhar”.
› A chave compartilhada foi gravada na sua galeria.
Para enviá-la através de aplicativos, selecione uma
das opções indicadas.
› Para compartilhar a chave com mais usuários,
selecione a opção “+”, localizada no canto superior
direito do aplicativo.

Observações: O aplicativo gera somente uma chave
de compartilhamento para cada cadeado e permite
cadastrar no máximo 5 usuários que utilizarão a chave
compartilhada.
Somente o usuário principal do cadeado, tem a
permissão de compartilhar a chave através do
aplicativo.
4. Utilizar a chave compartilhada
› Selecione a opção “Já tenho um cadeado” ou
“Adicionar cadeado”.
› Selecione “Receber chave por QRcode”.
› Selecione uma das opções indicadas:
1 - “Recuperar do meu rolo de câmera” - o aplicativo
irá buscar a imagem da chave na galeria do smartphone
2 - “Usar câmera” - a câmera do seu smartphone
será ativada para a leitura da chave (QR Code).
› Selecione a opção “Finalizar”
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5. Excluir compartilhamentos
› Entre no menu, localizado no canto superior
direito do aplicativo.
› Acione o botão do cadeado para ativá-lo. O led
indicador piscará 2 vezes e a opção “Abrir”
aparecerá no aplicativo.
› Selecione o cadeado no qual deseja excluir
compartilhamentos.
› Selecione “Configurações”.
› Selecione “Apagar todos os compartilhamentos”
Observação: Para sua segurança, todos os compartilhamentos serão excluídos. Seu cadeado será resetado e
uma nova chave de segurança será gerada.
6. Exportar a chave de segurança
› Entre no menu, localizado no canto superior direito
do aplicativo.
› Selecione o cadeado no qual deseja exportar a chave
de segurança.
› Selecione “Configurações”.
› Selecione “Exportar a chave de segurança”.
Observação: esta função é disponibilizada somente
para o administrador do cadeado.
7. Recuperar cadeado
› Selecione a opção “Adicionar cadeado”.
› Selecione a opção “Recuperar chave por QRcode”.
› Acione o botão do cadeado para ativá-lo.
› Selecione uma das opções indicadas:
1 - “Recuperar do meu rolo de câmera” - o aplicativo
irá buscar a imagem da chave na galeria do smartphone.
2 - “Usar câmera” - a câmera do seu smartphone será
ativada para a leitura da chave (QR Code).
› Selecione a opção “Salvar chave de Recuperação”.
› Guarde a chave gerada em local seguro.
› O seu cadeado está pronto para o uso.
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8. Remover cadeado do aplicativo
› Entre no menu, localizado no canto superior
direito do aplicativo.
› Acione o botão do cadeado para ativá-lo. O led
indicador piscará 2 vezes e a opção abrir aparecerá
no aplicativo.
› Selecione o cadeado no qual deseja excluí-lo.
› Selecione “Configurações”.
› Selecione “Remover o seu cadeado”. O led indicador
piscará 2 vezes.
Observação: Em caso de cadeado compartilhado, a
opção “Remover cadeado” aparecerá logo após a
seleção do cadeado para exclusão.
9. Alterar o nome do cadeado
› Entre no menu, localizado no canto superior
direito do aplicativo.
› Acione o botão do cadeado para ativá-lo. O led
indicador piscará 2 vezes e a opção abrir aparecerá
no aplicativo.
› Selecione o cadeado no qual deseja alterar o nome.
› Selecione a opção “Configurações”.
› Digite o novo nome para o cadeado.
› Selecione a opção“Salvar”.
Observação: Esta função é disponibilizada somente
para o administrador do cadeado.
10. Aviso de substituição da bateria
› O cadeado não pode ser operado quando a tensão
da bateria estiver muito baixa. Um ícone indicará no
aplicativo quando a bateria estiver chegando ao fim.
Para substituir a bateria, retire a tampa utilizando a
chave hexagonal de 2mm enviada na embalagem.
11. Atualizar cadeado
Para manter seu cadeado atualizado e ainda mais
inteligente:
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› Entre no menu localizado no campo superior direito
do aplicativo.
› Selecione o cadeado no qual deseja atualizar.
› Selecione “Atualizar o cadeado”

Solução de possíveis falhas
Falha:
Causas Primárias:

O led não acende quando eu
aciono o botão do cadeado.
Bateria fora da posição ou
tensão baixa.

Resolução da Falha: Substitua a bateria.
Falha:
Causa Primária:

Pressiono o botão do cadeado
e não ativa a opção de abrir no
aplicativo.
Bluetooth desativado.

Resolução da Falha: Ative o bluetooth do smartphone
Falha:
Causa Primária:
Resolução da Falha:

Falha:
Causa Primária:
Resolução da Falha:

Sou usuário compartilhado e
o aplicativo informou que a
minha chave é inválida.
O administrador do cadeado
excluiu os compartilhamentos.
Solicite ao administrador para
que compartilhe a chave
novamente.
Quando seleciono a opção
“abrir”, o led do cadeado pisca,
mas o cadeado não abre.
Pressão excessiva na haste
(gancho) do cadeado.
Empurrar a haste (gancho) do
cadeado em direção ao corpo.
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GARANTIA
Este produto tem garantia de 1 (um) ano contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contados a partir da
data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.
Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:
› Agentes externos (ex.: maresia, exposição direta às intempéries e ao sol, etc.);
› Tentativas de arrombamento ou violação;
› Consertos ou intervenção de terceiros;
› Desgaste natural decorrente do uso;
› Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para
limpeza.

Agência Nacional de Telecomunicações

02/2020

A bateria não está coberta
Itens inclusos na embalagem
pela garantia do produto.
› Um (1) cadeado eletrônico
Produto, manual e especifi- › Uma (1) bateria CR2032-3V
cações sujeitos a alterações › Uma (1) chave allen 2mm
sem prévio aviso. Todas as
› Um (1) manual de utilização
imagens deste manual têm
caráter meramente ilustrativo.
Para mais informações, visite
o site - www.papaiz.com.br

00893-19-12040

Resolução 680/2017: “Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente
autorizados”

ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 02.214.604/0001-66
Praça General Labatut, 1 - Pirajá - CEP: 41290-560
Salvador - BA - Brasil - Indústria Brasileira
SAP - Serviço de Atendimento Papaiz
0800 701 4443
www.papaiz.com.br
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