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Zvláštní upozornění:

1. Klíče nenechávejte doma, mějte je u sebe.

2. Vyměňte baterie při ohlášení nízkého stavu baterie.

3. Před instalací si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použi(.

Smart Lock návod pro uživatele
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1. Popis zámku
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nouzové otevření
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Vrchní montáží bode je
nastavitelný v rozpětí 45mm

2. Instalace, příprava kliky ( levé - pravé dveře)

1. Povolte šroub uvnitř
objímky čtyřhranu

2. Odeberte kliku 3. Přiložte kliku ke kování,
vystřeďte kliku, vložte šroub
do objímky pro čtyřhran
a dotáhněte

Tento postup je stejný na obou stranách kování. Postupujte stejně u vnitřní
strany kování.

Vnější strana kování
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2.1 Instalace na dveře

Krok 1 Nainstalujte zadlabávací zámek Krok 2 Nastavení kliky

Krok 3 Nainstalujste posuvné prodloužení Krok 4 Spojte kabely kování

Krok 5 Přitáhněte kování šrouby Krok 6 Vložte baterie a kryt přišroubujte

Nastavte objímku čtyřhranu
tak, aby směřovala šipka
i klika k pantu dveří.

Nastrčte čtyřhran
a zajistěte závlačkou.
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3. Specifikace

Model S31B

Materiál SS304

Velikost vnějšího kování 280*38*25mm

Velikost vnitřního kování 280*38*25mm

Celková váha 2.5KG

Možnos% otevření

Bluetooth

O%sk prstu

Heslo

Karta

Klíč

Barva

Stříbrná

Černá

Zlatá

Druh dveří na které lze zámek namontovat

Hliníkové

Dřevěné

Posuvné

Otočné

Napě( 6V/4x AAA baterie

Šířka dveří 30-80mm

Datová kapacita Neomezená

Pracovní teplota -20℃-70℃

Pracovní vlhkost 20%-90%

Alarm nízkého napě( Méně jak 4.5V

Inicializace

Vložte baterie, podžte tlačítko reset na

vnitřním kování 5s. Zadejte kód 000#

Hotovo.
Tlačítko reset
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4. Registrace

4.1 Připojení zámku k telefonu či tabletu

1) Pro android zařízení načtěte QR kód vlevo

2) Pro apple zařízení načtěte  QR kód vpravo

3) Zregistrujte nový účet (telefoní číslo nebo email) nebo se přihlašte existujícím účtem

4) Klikněte na "+ Přidat zámek”

5) Vyhledají se zámky v okolí a klikněte na "+"

6) Přejmenujte zámek-

7) Po úspěšném přidání zámku se objeví v přehledu zámků
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5. Jak spravovat zámek

5.1    Odemknu( přes bluetooth

Poté co se spojí telefon se zámkem. Klikněte na " " pro odemknu( zámku. Funguje do vzdálenos%

pě% metrů. Viz obrázek 1-1

5.2 Odemknu( přes vzdálený přístup.

Po potvrzení, že váš telefon a zámek jsou připojeni ke gateway. Klikněte na " " pro otevření zámku.

Viz obrázek 1-1. Zámek můžete otevřít odkudkoli pokud jste připojeni k síťi. jak nastavit gateway

a spojit jí s telefonem najdete v kroku ’’6. Jak přidat gateway.’’

5.3 Odemknu( přes bluetooth další uživatelé

Klikněte na" "viz obrázek 1-1. eKey můžete poslat dalším uživatelům aplikace Ttlock.

(Příjemce musí mít aplikaci TTlock a vytvořený účet.) Zadejte účet příjemce, nastavte název a počáteční

a konečný čas platnos% kódu, odeslat. Viz obrázek 1-2. Nyní má účet příjemce povolení k odemknu(

5.4    Správa přístupových kódů

Klikni na ’’                    ’’ viz obrázek 1-1. V záložkách si můžete vybrat jaký typ kódu chcete vytvořit.

Následně viz obrázek 1-3.

Trvalý - pla& od vytvoření do zrušení, uživatel má časově a početně neomezenou možnost uži& kódu

Načasovaný - pla& ve vámi zvoleném časovém úseku s neomezeným počtem uži&

Jednorázový - pla& pouze pro jedno použi& a platnost 6 hodin od vytvoření

Vymazat - vytvoří kód, který pří ručním zadání do zámku smaže všechny kódy, pla& 24h

Individuální - umožňuje vytvořit vlastní kód, negeneruje náhodná čísla, kombinuje možnost

kódu trvalý a načasovaný

Opakující se - umožňuje nastavit kód např. na režim pracovních dnů nebo naopak víkendu či jednotlivých

dnů s časovou platnos& a neomezeným počtem zadání

Při zadávání vytvořeného kódu do zařízení(klika, čtečka atd...) vždy potvrďte kód křížkem #.

5.5 Historie záznamů

Klikněte  na ’’                 ’’ viz obrázek 1-1. Dále dle obrázku 1-4 klikněte na ’’Obnovení záznamů’’

přes bluetooth.
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2-1 2-2 2-3

S31

Enter recipier’s account of TTlock

2-4 2-5

5.6      Správa o%sku prstu

Klikněte na ’’                 ’’ viz obrázek 1-1. Klikněte na ’’         ’’ dále na ’’přidat o*sk prstu’’. Nastavte jméno,

čas platnos*. S*skněte ’’Start’’ přiložte prst na senzor a postupujte podle instrukcí aplikace.

Po dokončení vložení o*sku, přiložte prst k senzoru a vyzkoušejte otevření zámku.

5.7      Správa IC karet

Klikněte na ’’             ’’ viz obrázek 1-1. Klikněte na ’’         ’’, Přidejte IC kartu viz obrázek 1-5.
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5.3 Set up the connec"on between the gateway and the phone(Op"on)
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Packing List

Picture

Name Front Panel Rear Panel User Manual Mor%se

Quan%ty 1 1 1 1

Picture

Name Strike Pointed screw Mechanical Key Card

Quan%ty 1 4 2 2

Picture

Name Square Sha* Spring Fixing screws Hexagon screw casing

Quan%ty 1 1 2 2

Picture

Name Gateway

Quan%ty 1(Op"on)
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Záruční list

Jméno zákazníka ：

Tel. ：

Datum nákupu ：

Druh zboží ：

Model ：

Poznámka:

1) Uschovejte tento list pro záruční sevis.

2) Na výrobek poskytujeme dvouletou záruku od data nákupu.

3) Tato záruka se vztahuje na jakéhokoliv zákazníka kdekoliv na světě.




