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1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Fechadura Inteligente SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1
Portas externas com espessura de 35mm a 60mm

Produto

Acabamento

Alimentação:

Garantia

Exclusões

Recursos Syrius S1 Pro

Syrius S1

Fechadura Inteligente SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1

Preto Black Piano

Principais materiais

Temperatura de operação

Liga de alumínio, polímeros e aço

-10° ~ 60°C

Uso exclusivo do Aplicativo Synter Smart para cadastro de 
administradores e usuários. Cadastro de até 100 impressões 
digitais. Registro de até 789 senhas únicas, divididas em 
numéricas e tags (acompanha 02 unidades). Aviso de 
bateria fraca, com duas semanas de antecedência para o 
m de sua vida útil, aproximadamente.

Uso exclusivo do Aplicativo Synter Smart para cadastro de 
administradores e usuários. Registro de até 889 senhas 
únicas, divididas em numéricas e tags (acompanha 02 
unidades). Aviso de bateria fraca, com duas semanas de 
antecedência para o m de sua vida útil, aproximadamente.

*Itens não inclusos

4 baterias alcalinas AA de 1,5V com duração de 6 a 
12 meses. Variando de acordo com o número de 
aberturas diárias.

Garantia do produto de 1 ano válida a partir da 
aquisição do produto e comprovada por meio de nota 
scal.

Tentativa de arrombamento e/ou violação. Desgaste 
decorrente do uso. Danos em  conseqüência de mau 
uso do produto e limpeza inadequada. Agentes 
externos como maresia ou exposição a ambientes 
corrosivos. Utilização de peças não originais na 
fechadura.

www.synter.com.br

11. ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Em caso do não funcionamento do produto devido a insuciência das pilhas que fornecem a energia, 
conecte um cabo Micro USB na parte inferior da fechadura com fonte de alimentação de 5V. 
Exemplo.: Carregador portátil, Carregador de celular ligado a tomada 220V ou 110V. 

Para realizar a abertura da fechadura inteligente, insira uma senha numérica, tag, ou impressão digital 
previamente cadastrados. 

12. RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Para restaurar as congurações originais da fechadura remova a tampa do lado interno com a ajuda de 
uma chave philips e pressione o botão de RESET por alguns segundos. A Fechadura emitirá um indicativo 
sonoro e luminoso conrmando sucesso. Depois dentro do aplicativo, selecione excluir dispositivo. 
Pronto! Sua fechadura já pode ser cadastrada com novo e-mail.

19www.synter.com.br
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Bateria: Indicação do nível de bateria;

Incluir nos favoritos: Fechadura aparece na home
em favoritos.

Vibração: Ative e/ou desative a vibração do celular
sempre que a fechadura for acionada.  

Noticação: Ative e/ou desative a noticação do 
celular sempre que a fechadura for acionada.

Fechamento automático: Ative e/ou desative o 
fechamento automático da fechadura.

8. OPÇÕES | CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

7. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

7.3 Bateria, Incluir favoritos, Vibração, Noticação e Fechamento automático

Nas opções de conguração você terá acesso a alterações de informações de  perl, termos de 
uso, politica de privacidade, ajuda e versão do App;

01) Clic no ícone de 
conguração.

Clic em «Opções» 
conforme indicado

01) 02) Selecione «Perl» 03) Aqui você pode alterar 
o nome e o telefone.
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Pilhas AA

9. TROCA DE PILHAS

Para realizar a troca de pilhas, remova a tampa do lado interno com a ajuda de uma chave philips e depois
é só retirar as antigas e inserir novas na direção indicada na fechadura. 
A Synter indica o uso de Pilhas Alcalinas Duracell®.

Caso a fechadura inteligente não esteja respondendo aos comandos, seu software poderá ser reiniciado. 
Para reiniciar a fechadura, remova a tampa do lado interno com a ajuda de uma chave philips e depois
retire 1 das pilhas e recoloque novamente. 

Ao realizar o reinicio da fechadura, todos os acessos estarão disponíveis.

10. REINICIAR A FECHADURA

03www.synter.com.br

Cuidados e Segurança

Recomendações Limpar com pano macio e seco. Procure um 
prossional para realizar a instalação e siga 
corretamente as orientações deste manual e do
gabarito de instalação. Não aquecer o produto acima 
de 65˚C. Não molhar o produto. Não utilizar baterias 
recarregáveis. Trocar todas 
baterias quando fracas, não misturar. Não desmonte 
o produto pois o mesmo pode apresentar disfunção 
de operação e algum dano ao mecanismo pode 
ocorrer.

Produto para instalação em ambientes internos e 
externos com restrição. A Fechadura SYRIUS S1-PRO E 
SYRIUS S1 não podem ter contato direto à chuva, 
exposição ao sol ou à umidade. Caso aconteça, 
remova as pilhas e leve o aparelho imediatamente a 
uma assistência técnica autorizada. Para maior 
segurança, troque regularmente sua senha e não 
utilize senhas seqüenciais. Não permita que terceiros 
possuam senhas e biometrias na sua fechadura 
SYRIUS S1 PRO E SYRIUS S1. Em caso de descarte da 
fechadura eletrônica, leve-a a um dos locais 
designados pelo órgão regulador local. A fechadura 
eletrônica não pode ser descartada
junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que 
regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os 
proprietários devem utilizar um compartimento 
separado para se desfazer de seus produtos 
eletroeletrônicos antigos. As pilhas e as embalagens 
também devem ser descartadas de acordo com as 
instruções do órgão regulador local de proteção ao 
meio ambiente.
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2. IDENTIFICAÇÃO

Lado externo

Lado Interno

Parafuso M5xM6xM35

Parafuso M5x35

Parafuso M3x6

Parafuso de rosca M4x25

Haste 90mm

Contra testa

Suporte plástico p/ Contra Testa

01

02

03

04

05

06

07

08

Tampa do parafuso 

Tampa da caixa da bateria

Máquina 60mm

Leitor biométrico

Teclado númerico

Compartimento de Pilhas AA

09

10

11

12

13

14

15

16 Botão de reset da Fechadura
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7. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

7.1 Convites

Clic em «Convites» 
para disponibilizar 
acessos a fechadura.

01) Clic em «+» para 
adicionar um novo 
acesso

02) Preencha os campos de 
Nome, telefone e email. 
Determine se será um 
administrador ou não. 
Caso queira enviar um 
convite temporário, 
d e t e r m i n e  d a t a  e 
horário.

04)Escolha alguém da 
s u a  l i s t a  d e 
contatos ou insira 
um novo convite.

03)

Acesse todo o histórico de 
fechamento,  aber tura e 
bateria.

01) 02)

indicado.
pode ltrar, clicando no ícone 
Aqui você identica o histórico e 03) Selecione o item para 

realizar o ltro.

7.2 Histórico

16 www.synter.com.br



3. INSTALAÇÃO

OPÇÃO DE ABERTURA 
INTERNA DIREITA

(Empurrando a Porta)

OPÇÃO DE ABERTURA 
EXTERNA DIREITA
(Puxando a Porta)

A fechadura inteligente SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1 pode ser instalada em portas com sentido 
de abertura tanto para o lado interno como externo, nas congurações esquerda e direita. 
Para identicar o cenário de instalação utilize o desenho esquemático abaixo. Para identicar 
o lado de abertura você precisa estar do lado de fora do ambiente e de frente para a porta.

Com o gabarito de instalação em mãos, identique a direção de abertura da porta (Direita ou 
Esquerda). 

Centralize no
meio da porta

Unidade em mm

Colocar na 
extremidade 
da porta

Linha central
da maçaneta

Escala 1:1

Gabarito Fechadura Eletrônica
Fe93212 e séries

06 www.synter.com.br 15www.synter.com.br

6. CRIAR ACESSOS NO APP SYNTER SMART | SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1

6.2 Senha por Cartão

Clic no ícone de 
conguração.

01) S e l e c i o n e  a 
« C a r t ã o » ,  p a r a 
realizar o cadastro de 
Cartão.

02) Informe a descrição 
desejada.

03)

Aproxime o cartão próximo 
ao tec lado numér ico e 
aguarde o efeito sonoro para 
conrmação de sucesso.

04) 05)

- Na «lixeira» você pode excluir o Cartão 
cadastrado;

Pronto! Você tem um Cartão cadastrado.

- Para incluir um novo Cartão, basta clicar no «+» 
novamente;



3. INSTALAÇÃO

Seguindo as marcações realizadas 
previamente, faça os furos passantes os 
conectores. Utilize as brocas 
especicadas no gabarito de instalação.

Instale a máquina da fechadura em 
seu alojamento, instale os parafusos 
de xação e em seguida coloque a 
haste no orifício.

180°

Certique-se de que a lingueta está para o lado correto. Caso houver necessidade de 
inverter a lingueta para posição da sua porta, empurre a lingueta para baixo e inverta a 
direção (180 graus);

Abertura para direta ou esquerda disponível com  
ajuste na lingueta;

O lado oblíquo da lingueta está voltado para a 
direção  de fechamento da porta;

6. CRIAR ACESSOS NO APP SYNTER SMART | SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1

6.1 Senha numérica

13www.synter.com.br

Clic no ícone de 
conguração.

01) S e l e c i o n e  a 
« S e n h a » ,  p a r a 
realizar o cadastro 
de senha numérica.

02) Clic no «+» para 
adicionar uma nova 
senha

03)

Insira o nome e em 
seguida a senha 
desejada.

04) 05)

- Desativando o «olho» a senha ca visível.
- Para incluir uma nova senha, basta clicar no «+» 
novamente

- Na «lixeira» você pode excluir a senha criada.
Pronto! Você tem uma senha numérica cadastrada. 

08 www.synter.com.br

Na fechadura, gire a direção do conector da haste 
conforme a direção da abertura da porta.
R: Direita L: Esquerda 

Posicione os conectores 
M5xM6xM35 no local indicado 
abaixo e utilize para ajustar à 
espessura da porta. O conector 
também servirá para xar a outra 
parte da fechadura na porta. 

Seleção de Direção

M5xM6xM35



6. CRIAR ACESSOS NO APP SYNTER SMART | SYRIUS S1 PRO 

6.2 Senha Biométrica

Clic no ícone de 
conguração.

01) S e l e c i o n e  a 
«Dig i ta l» ,  pa ra 
realizar o cadastro 
de Biometria.

02) Clic no «+» para 
adicionar uma nova 
Biometria

03)

Insira a descrição 
desejada

04) Toque e afaste o 
d e d o  d o  l e i t o r 
biométrico várias 
vezes. A fechadura 
emitirá um sinal de 
sucesso.

05) 06) Pronto! Você tem uma Biometria 
cadastrada.
- Na «lixeira» você pode excluir a 
Biometria criada.
- Para incluir uma nova Biometria, 
basta clicar no «+» novamente

07www.synter.com.br

3. INSTALAÇÃO

Posicione-se no lado interno do ambiente. Na sequência determine a altura de instalação 
do produto, recomenda-se instalar a fechadura a uma altura entre 1,1m e 1,3m, em 
relação ao solo. 

Para portas de 35mm ou acima de 40mm destaque o gabarito e posicione no centro da 
porta.

Para portas de 40mm, dobre o gabarito de instalação, nas regiões indicadas .

Com o gabarito posicionado, realize as marcações para as furações, conforme indicado no 
gabarito de instalação.

Faça o alojamento da máquina, utilizando um formão.

Portas com espessura 
de até 35mm ou acima de 

40mm.

Portas com espessura 
de até 40mm

14 www.synter.com.br
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3. INSTALAÇÃO

Ver as guras A e B;

Em seguida, xe a placa frontal com 
o eixo dianteiro no lugar correto. 

Passe o o de conexão e os parafusos 
através do buraco na porta. 

A B

5. CRIAR AMBIENTES NO APP SYNTER SMART | SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1

C l i c  e m 
‘‘Ambientes’’ em 
seguida, no ‘‘+’’ 
para adicionar um 
ambiente.

Selecione a fechura e 
em seguida clic em 
salvar.

01)

04)

Insira o nome do 
ambiente em que a 
f e c h a d u r a  e s t á 
instalada e clic em 
salvar.

Pronto! Você tem 
uma cadastrada ao 
ambiente. Aqui você 
pode excluir ao clicar 
n a  l i x e i r a  o u 
adicionar mais um 
dispositivo clicando 
no «+» 

02)

05)

Com o ambiente 
cr iado, c l ic  para 
a d i c i o n a r  a 
fechadura.

Clic na «Estrela» 
para selecionar esse 
a m b i e n t e  e m 
favoritos.

03)

06)

Veja as guras C;

Em seguida, xe a placa frontal com 
o eixo dianteiro no lugar correto. 

Encaixe as 04 pilhas AA na posição 
indicada da fechadura e depois ixe a 
tampa com ajuda de uma chave .

C
Pilhas AA

D

Instale a  contra testa no marco da porta, conforme a imagem. Certique-se de que a testa 
e contra testa estejam na direção correta da fechadura; 

12 www.synter.com.br



4.1 CARACTERÍSTICAS

4. CONFIGURAÇÃO DA FECHADURA INTELIGENTE | SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1

SYRIUS S1 PRO

SYRIUS S1

O Aplicativo Synter Smart é usado para cadastro de administradores e 
usuários, bem como manuseio do equipamento. É permitido o cadastro 
de até 100 impressões digitais e registro de até 789 senhas únicas, 
divididas em numéricas e tags (acompanha 02 unidades). O equipamento 
possui aviso de bateria fraca, com duas semanas de antecedência para o 
m de sua vida útil, aproximadamente.

O Aplicativo Synter Smart é usado para cadastro de administradores e 
usuários, bem como manuseio do equipamento. É permitido o Registro de 
até 889 senhas únicas, divididas em numéricas e tags (acompanha 02 
unidades). O equipamento possui aviso de bateria fraca, com duas 
semanas de antecedência para o m de sua vida útil, aproximadamente.

Ÿ Para realizar os cadastros de acessos, você precisa estar próximo a fechadura, pois ela 

utiliza o pareamento via bluetooth;

Ÿ Ao reiniciar a fechadura, NÃO muda o contato de e-mail já cadastrado como operador 

principal;

Ÿ Todas as congurações da fechadura devem ser feitas no Aplicativo Synter Smart;

4.2 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

10 www.synter.com.br

4.3 PRIMEIRO ACESSO DA FECHADURA INTELIGENTE | SYRIUS S1 PRO e SYRIUS S1

11www.synter.com.br

Clic em ‘‘Ainda não 
tenho cadastro ’ ’  e 
realize seu cadastro. Você 
receberá um e-mail de 
conrmação, para validar 
o seu acesso.

01) C l i c  e m  ‘ ‘ + ’ ’  p a r a 
encontrar o modelo de 
fechadura compatível 
com o modelo SYRIUS 
S1 PRO ou SYRIUS S1

02) Neste momento, com a 
palma da mão toque na 
sua fechadura para 
acordá-la e depois clic 
em ‘‘Sincronizar‘‘

04)
Selecione o item  
‘‘FAD’’ 

03)

Aguarde a fechadura 
ser sincronizada. Ela 
emitirá um som de 
conrmação.

05) Identique a fechadura.06) Sua  f echadura  fo i 
c o n  g u r a d a  c o m 
sucesso.

07)


