
OPTIMUS-S 

Fingerprint cylinder / Vingerafdruk cilinder

USER MANUAL / GEBRUIKSAANWIJZING V.01.1

Setting Description

1) Our products have the function of classical privilege management. The system divide the user into:
Administrator and ordinary User.

The Administrator has the privilege to add, delete and manage settings; ordinary User can only open the 
door if his of her fingerprint is positively verified.

The system will save Admin and User into different area for more convenient  management. The Admin area 
can store 3 Administrator fingerprints, ordinary Users area can register up to 996 fingerprints.
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1) Onze producten hebben een klassieke voorkeursbehandeling als eigenschap, te verdelen in verschillende
gebruikers: Als administrator of als gewoon gebruiker. De administrator heeft de mogelijkheid om in het
systeem wijzigingen aan te brengen, de gewone gebruiker kan zich slechts toegang verschaffen als hij/zij
geregistreerd is met een vingerafdruk.

Het systeem bewaart de administrator en de “gewone” gebruikers voor het gemak in een separaat 
geheugen, Het geheugen voor de Admin kan drie vingerafdrukken bevatten, terwijl de andere gebruikers 
tezamen 996 vingerafdrukken kunnen registreren.

2) Cylinder has two buttons at the front of it:: the one on the left side  is  the SET button with short press
commands,  the one on the right is the RESET button to restart the system software.
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2) De “buiten-unit” heeft twee mini-switches aan de voorzijde, links is de SET-button en de rechter geeft de
mogelijkheid van een volledige RESET van het systeem.



3. Insert batteries /  cylinder powered-on

 Install 3 x 1.5 V  AAA alkaline batteries to power on cylinder ( please pay attention to the Plus-n-Minus 
positions of the batteries). The screen will show ‘ Welcome to use YOUDO Smart Lock’ , then lock body will
be in standby status.
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3. Instaleren van de batterijen

Plaats 3 x 1,5 V AAA Alkaline batterijen om de cylinder te voeden (LET OP: Zorg dat + en – van de batterijen 
in de juiste positie worden geplaatst. Het scherm zal dan vermelden ‘Welcome to use YOUDO Smart Lock’
als het systeem in standby  modus begint. 

4. Unlock operation
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4. Slot openen

 4.1  When there is no registered Admin or User, then anyone can start unlock operation by  gently 
pressing any finger on the fingerprint sensor.

When you put your finger on the scanner the screen will show that “ No FP Regist. NOT SAFE”. This is 
because there is no Admin enrolled yet, so the system uses Factory Settings.
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4.1  Indien er (nog) geen gebruikers zijn geregistreerd, kan iedereen het unlock proces starten door een 
willekeurige vinger op te leggen op de fingerprint-sensor. 

Als een vinger op de scanner/sensor wordt gelegd zal op het scherm aangeven “ No FP Regist. NOT 
SAFE “ omdat er nog geen Administrator is aangemeld. Het system gebruikt nog de 
fabrieksinstellingen.  

4.2 Adding Admin for the fisrt time:

 Short press the "SET" button once (1x), you will see “Sys Config”, Press SET button one time again 
and you will see Add Admin FP.  Wait for 2 seconds, you will see text “Add FP No 1” and then 
consecutively REGISTER same fingerprint three times (text on the screen will prompt you each time to
lay finger on it), 
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4.2 Eerste Administrator functie instellen:

Druk kort éénmaal (1x) op de “SET-button” en het scherm meldt “Sys Config”. Druk  nogmaals op de 
“SET-button” en het scherm meldt Add Admin FP. Wacht voor  2 seconden op de tekst “Add FP No 1” en 
registreer vervolgens driemaal (3x) dezelfde vingerafdruk (het scherm vraagt elke keer om de vinger op te 
leggen).

4.3       Adding second and third Admin fingerprint

Short press the "SET" button two times, then you need to verify the first Admin fingerprint you have 
saved in the system.  

System enters into  Adding management after two seconds and prompt you to register “Add FP 2”, 



consecutively register second fingerprint three times, 

Admin was added successfully. Now you can add third Admin if you want, using the same procedure.

Note: the first three registered fingerprints are automatically considered to be Admin fingers, so be wise to 
whom you grant the second and third fingerprint because they are also able to manage settings, add and 
remove users.
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4.3  Instellen tweede en derde Administrator functie

 Druk kort tweemaal (2x) op de “SET-button” en open het systeem met de eerder geregistreerde 
vingerafdruk van de Eerste Adminstrator. Systeem is nu in de modus Adding Management. Na twee 
seconden meldt het scherm “Add FP 2”, waarna je driemaal (3x) dezelfde vingerafdruk van de tweede 
Administrator registreert. Vervolg met dezelfde procedure voor de derde vingerafdruk die als Administrator 
bevoegd is wijzigingen aan te brengen. De eerste drie geregistreerde vingerafdrukken zijn voor het 
toevoegen en verwijderen automatisch beheerders van het systeem.  

4.4      Adding ordinary user fingerprint

 Short press the "SET"  button three times, you will see ADD User on the screen, then you need to 
verify first Admin fingerprint you have saved in the system. 

Start to register user fingerprints after successful verification of your Admin finger.

You can continue adding as many users as you want or need to register.

When you finish registering new users then just press RESET button once (1x) to confirm changes. 
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4.4 Toevoegen vingerafdruk (gewone) gebruikers

Druk driemaal (3x) kort op de “SET-button” en op het scherm verschijnt  ADD User, het systeem openen 
met een vingerafdruk van een reeds geregistreerde  Administrator. Na verificatie van de Admin. vingerafdruk 
kun  je de registratie van de (gewone) gebruiker(s) voortzetten. 

4.5 Toevoegen van Remote opener: druk 6 x op se SET-knop, verifeer Admin vinger en druk op de
OPEN-knop op de Remote opener. Druk 1 x op RESET-knop om registratie te bevestigen.

Na het invoeren van de nieuwe gebruikers deze aan het systeem bevestigen door éénmaal (1x) op de 
RESET-button te drukken.

5.0  Delete single user fingerprint

Short press the "SET" button four times (4 x) , now you need to verify Admin fingerprint, then system shows 
“Delete User 04”.

You have 2 seconds to press user finger 04 to be deleted. Screen will show FP No 04 Deleting.

After deletion screen will show “Delete FP 05”. You may continue to delete next fingers, or let the system to 
close itself after two seconds.

IMPORTANT: 

To delete particular user (let say  his user FP is  No. 10), you just press SET button again when you see on 
the screen “Delete User 04”, until you reach number 10 on the screen; then user number 10 press his finger 
on the scanner to be deleted.

You may keep pressing SET button do next user number(s) is you need to delete particular users (number 
13, 20 etc.).

Press RESET button 1 x (once) to confirm operation when you finish.



Note: you should keep User Records in a notebook or computer of all your users with their name and 
registered FP number under which they have registered their finger(s).
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5.0 Verwijderen FP van (gewone) gebruiker

Druk viermaal (4x) kort op de “SET-button” en verifieer met een vingerafdruk van een Admin. Het scherm 
vermeldt “Delete User 04” dan druk je binnen 2 seconden om fingerprint 04 te verwijderen. Het scherm 
vermeldt FP 04 deleting, vervolgens geeft het scherm aan “Delete User 05”. Je kunt verder gaan met 
verwijderen van fingerprints of procedure stoppen, het systeem sluit vanzelf na 2 seconden.  

BELANGRIJK:  Een specifieke FP verwijderen (bijvoorbeeld: FP No.10). 

Nadat het scherm aangeeft “Delete User 04” de SET button indrukken totdat het scherm FP 10 vermeldt. 
Gebruiker onder nummer 10 moet nu zijn vinger opleggen om hem te verwijderen.

Druk 1 x op RESET om operatie te vooltoien,

Note: houd een register bij van personen en hun positie (naam  en volgorde - FP No.)

5.1 Delete all user fingerprints

Short press SET button four times (4 x) until you see “Delete all User” on the screen.

Verify your Admin finger. System will delete all user fingerprints and let you know: “All User FP Deleted”
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5.1 Verwijderen vingerafdrukken van alle gebruikers 

Druk kort vier keer (4x) op SET totdat het scherm aangeeft “Delete all Users”. Verifieer met jouw Admin 
vinger en het systeem verwijderd alles en geeft aan “All User FP deleted”

5.2 Delete Admin fingerprint

Short press the "SET" button nine times (9x), until you see “RESTORE TO INIT. STATUS” 

Now you need to verify your first registered Admin fingerprint (you will see text on the screen prompting to do
this), then the system automatically enters into deleting ALL fingerprints, including  Administrator 
fingerprints. 

If you have Remote opener(s) registered they also will  be deleted.

If you use Bluetooth then this connection will also be disabled.

Your cylinder has entered FACTORY SETTINGS, so everyone  can enter your room. 

Note: Only Admin is able to execute this operation by using his first registered Admin fingerprint 
number 01.

No other possibility exist to remove Admin fingerprint and to make system roll back to Factory 
Settings.

Note: Please make sure that you have set FACTORY SETTINGS in cylinder before you send it to us 
for repairment.
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5.2 Verwijderen Admin fingerprints



Druk kort negen keer (9x) op SET totdat het scherm aangeeft “RESTORE INIT. STATUS” en virifieer met de 
eerst geregistreerde Admin FP (scherm geeft dit aan), daarna zal het systeem alle registraties verwijderen, 
incl. Admin FP. Remote openers en Bluetooth koppelingen worden verwijderd.

PAS OP: Daarna is het systeem in “FACTORY SETTING” en heeft iedereen toegang tot de ruimte.

Note: Alleen Admin 1 kan deze operatie uitvoeren met zijn/haar als eerste geregistreerde FP 01. Er is geen 
andere mogelijkheid om de Admin FP uit het systeem te verwijderen om naar “Factory Settings” terug te 
keren. 

Note: In geval van retour i.v.m. reparative dien je zorg te dragen dat systeem is teruggebracht tot “Factory 
Settings”.

5.3 Confirm deletion

Short press the "RESET" button once (1x).
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5.3 Verwijdering bevestigen

Druk een keer (1x) op de  RESET  knop.

6.0 Locking time

Short press the "SET" button eight times (8 x). You need to verify Admin fingerprint, then screen shows you 
how many seconds is present locking time (8 seconds).

Shortly press "SET" button if you want to increase locking time, one press is one second increase, etc.

The door lock motor reverse time is set successfully.  Shortly press the "RESET" button.
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6.0 Sluiting tijd / Locking time

Druk kort acht keer (8x) op SET en verifieer met de Admin FP. Het scherm geeft de ingestelde locking-time 
aan (8 secs). Met de SET-button kun je de sluitsnelheid aanpassen. De lock-motor geeft de ingestelde tijd 
weer. Druk daarna kort op RESET.  

7.0 Language setting

Short press the "SET" button SEVEN TIMES (7 X).  You need to verify Admin fingerprint, then system enters 
Language setting automatically after 2 seconds. S

Shortly press "SET" button, the screen will show and change “Chinese” and “English” 

Press SET button once (1 x) for Chinese, press twice 2 x to get back to English language.
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7.0 Taal kiezen

Het system heeft keuze tussen “Engels” en “Chinees”. Om te wisselen druk je zeven keer (7x) kort op SET 
knop en daarna verifiëren met  Admin FP. Vervolgens gaat Het systeem na 2 sec. automatisch in “Language 
setting”. Druk kort op SET 1x voor Chinees en 2x voor Engels.

8.0  Unlock operation

 The user put the finger on the fingerprint sensor directly, system will sound a wonderful music. If matched 
successfully lock will open for 8 seconds to enable user to enter the room.

System will beep in quick intervals if fingerprint was not recognized. User should  verify fingerprint again, or 
use next registered finger.
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8.0 Unlock operation / cilinder activeren om deur te openen

De gebruiker legt rechtstreeks een vinger op de FP-sensor en het system geeft een deuntje. Als de match 
succesvol is zal het slot open zijn voor 8 seconden, de gebruiker kan naar binnen.

Indien de match faalt geeft het systeem een aantal snelle beeps om aan te geven dat verificatie is mislukt. 
Herhaal de procedure of maak gebruik van een andere geregistreerde FP.

Good to know tips:

Please gently press finger to scanner surface by touching wireless symbol to wake up the system and 
ensure fingerprint authentication process.  Please keep fingerprint surface flat so that reader can generate 
image of your fingerprint skin and make encrypted code out of it. This code is then stored in system memory.
Note: fingerprints will stay in PCB even if batteries run out because system uses flash memory.
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-Breng je vinger rustig naar de scanner langs het wireless symbol om het verificatie-proces te activeren
(wakker maken).

-Houdt je vinger vlak op de scanner opdat de lezer een goed plaatje van de vingerafdruk kan maken en kan
omzetten in een encrypted code, die in het geheugen wordt vastgelegd of reeds is geregistreerd.

-Geregistreerde FP’s blijven in het PCB, ook als de batterij-voeding wegvalt, door het gebruikte flash-
memory.

System shut down: If continuous fingerprint validation is invalid for more than 5 times, then the system will 
enter into shut down state for three (3) minutes.

After three minutes the system will wake up again.
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Systeem shutdown: Indien herhaalde FP verificaties (meer dan 5 keer) falen, schakelt het systeem zichzelf 
uit voor drie (3) minuten en wordt daarna weer actief. 

Precautions for use

a/

System prompt for low battery: 



When low battery, the screen will prompt “ Low battery, please change”, the buzzer will beep, then please 
replace batteries in time.

b/

We suggest to register two or more fingerprints per User in case one of fingerprints cannot  be used.
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1. Het system waarschuwt voor lage batterijspanning “Low battery, please change” en de
buzzer geeft een signaal;
2. Het is aan te raden twee of meer vingerafdrukken per gebruiker vast te leggen, voor het
geval een vinger niet kan worden gebruikt.

How to adjust inside spindle length: 

Use screwdriver (included in package) and unscrew small inbus (hex) screw until you can pull handle to 
desired length. Tighten the screw again into appropriate recess fixing position (there is a small recess 
made every 5 mm on a spindle).

How to adjust outside spindle length:

Use screwdriver to remove round Stainless Steel cover. Now you will see plastic cover. Pull it off (see 
arrow symbol for right direction)..

You see three batteries: take out battery in the middle of battery holder. You will find inbus / hex screw 
under that battery,  in the middle of the holder. Unscrew it enough to be able to pull body to desired 
position. Find recess most close to that position and fix the screw  back.


