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Hogyan töltsük le a LockSmart  
almazást?

Jelentkezzen be a Facebook 
segítségével

1. Az IOS vagy Android rendszerében 
nyissa meg az App Store alkalmazást* 

2.  Lépjen a keresésre és írja be, hogy 
‘LockSmart’ 

3.  Az eredmények közül válassza 
ki a LockSmart-ot és telepítse az 
alkalmazást 

1. A Facebook segítségével történő bejelentkezéshez nyomja 
meg ‘Bejelentkezés a Facebook segítségével’

2. Engedélyeznie kell, hogy a LockSmart-ba a Facebook 
segítségével jelentkezzen be

3. Az engedélyezést követően a LockSmart számlája a 
Facebook számlájának a felhasználásával lesz létrehozva

* Kompatibilis azokkal az iOS eszközökkel, amelyek a Bluetooth 4.0 
vagy újabb verzióját támogatják, és iOS 8.2 vagy újabb verziót futtatnak.
Kompatibilis azokkal az iOS eszközökkel, amelyek a Bluetooth 4.0 vagy 
újabb verzióját támogatják, és iOS 8.2 vagy újabb verziót futtatnak.
A legjobb teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a 
készülék a LockSmart szoftver legújabb verzióját futtatja.
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Hozzon létre egy LockSmart 
számlát

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a “Fiók létrehozása 
e-mailben” lehetőséget

2.  Adja meg az összes kért adatot, beleértve a keresztnevét, 
vezetéknevét, mobilszámát, az e-mail címét és jelszavát

3. Válassza ki, hogy szeretne-e termékajánlatokat kapni

4. A számlafelhasználó létrehozatalához nyomja meg a 
‘számlafelhasználó létrehozása’ opciót.

Jelentkezzen be a LockSmart 
számlája segítségével

1. A LockSmart fiókba történő bejelentkezéshez nyomja meg a 
“Már van számlája? Bejelentkezés” gombot a kezdőlapon

2.  Adja meg a felhasználónevét és a jelszavát

3. A fiókjába való bejelentkezéshez nyomja meg a 
‘Bejelentkezés’ gombot
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Zár hozzáadása

1. Győződjön meg róla, hogy a készülékén engedélyezett a 
Bluetooth

2.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a zár fel van töltve, a 
tartományban van (5 m), és be van kapcsolva

3.  A zár bekapcsolásához nyomja meg a záron található 
bekapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik egy tartós zöld 
fény  
 
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a helyi üzemmódban a 
csatlakozás 30 percet is eltarthat

4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a zár nem tartozik más 
felhasználóhoz. 
 
- Abban az esetben, ha a zárat egy másik felhasználóval 
szeretné megosztani, kérjük, olvassa el a 12-ik oldalon lévő ‘A 
zár másokkal való megosztása’ című fejezetet 
 
- Abban az esetben, ha a zár tulajdonjogát át szeretné 
ruházni másokra, olvassa el a 16-ik oldalon lévő ‘A zár új 
tulajdonos felé történő átruházása’ című fejezetet

5.  A zárképernyőn nyomja meg az ‘Add Lock’ gombot

6.  Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és nyomja 
meg a “Tovább” gombot

7.  Az alkalmazás keresni fogja a zárat a Bluetooth-on keresztül

8.  Amint megtalálta a zárat, nyomja meg a ‘Setup’-ot annak 
érdekében, hogy megerősítse a zár tulajdonjogát

9. Ezt követőn vissza fog térni a zárlistához. Válassza ki a 
zárat, majd ezt követően nyomja meg a ‘Beállításokat’ a zár 
elnevezéséhez, a hozzáférhetőség beállításához és egyéb 
beállításokhoz.

10.  Nyomja meg a “Kész” gombot a zárolási név mentéséhez.
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Az alkalmazásból való kilépés

1. Az opciók menü megnyitásához nyomja meg a „Zárak” 
lista képernyő jobb felső sarkában lévő három gombot

2.  Nyomja meg a „Kijelentkezés” gombot

3.  Az összes személyes és zárolási információja el lesz 
távolítva a készülékéről, addig, amíg újra be nem 
jelentkezik

Opciók menü
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Érintse meg a feloldáshoz

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a beállítási menüből 
engedélyezte az Érintse meg a feloldáshoz bejelentkezést

2. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Bluetooth-kapcsolattal, 
és hogy a zár 5 m-en belül van, és be van kapcsolva. A 
bekapcsolásához nyomja meg a záron található bekapcsoló 
gombot amíg egy tartós zöld fény meg nem jelenik.

3. A zárlista képernyőről válassza ki a zárat

4. A képernyő közepén egy nagy lakatot fog látni

5. A kioldáshoz egyszerűen csak kattintson a lakatra
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Érintésazonosító / Ujjlenyomat
Elérhető kompatibilis mobileszközökön

1. Győződjön meg róla, hogy az eszköze konfigurálása lehetővé 
teszi a Touch ID-t (az iOS eszközökön), vagy pedig az 
Ujjlenyomatot (az Android eszközökön)  

2.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a beállítások menüben 
engedélyezte a Touch ID/Ujjlenyomat azonosítást a 
kioldáshoz

3.  Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Bluetooth-
kapcsolattal, és hogy a zár 5 m-en belül van, és be van 
kapcsolva. A bekapcsolásához nyomja meg a záron található 
bekapcsoló gombot amíg egy tartós zöld fény meg nem 
jelenik.

4.  A zárlista képernyőről válassza ki a zárat

5. A képernyő közepén egy nagy lakatot fog látni.

6. Kattintson a képernyőn lévő lakatra

7. Amikor a rendszer kéri, helyezze az ujját a készüléke otthon 
gombjára, annak érdekében, hogy kioldja a lakatot
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Jelszó

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a beállítási menüből 
engedélyezte a Jelszóval történő bejelentkezést 
 
- Az engedélyezést követően a beállítások képernyőre 
való belépéshez, egy megosztott felhasználó 
meghívásához, vagy pedig a zár feloldásához ezt a 
jelszót kell használnia 
 
- Azt követően, hogy sikeresen beírta a jelszavát a 
beállításokhoz való hozzáférés, vagy a zár feloldása 
érdekében öt percen keresztül bejelentkezve marad 
 
- Abban az esetben, ha lezárja a telefonját, vagy kilép 
az alkalmazásból, ez a bejelentkezési idő le fog járni

2. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Bluetooth-
kapcsolattal, és hogy a zár 5 m-en belül van, és be van 
kapcsolva. A bekapcsolásához nyomja meg a záron 
található bekapcsoló gombot amíg egy tartós zöld fény 
meg nem jelenik.

3.  A zárlista képernyőről válassza ki a zárat

4. A képernyő közepén egy nagy lakatot fog látni.

5. Kattintson a képernyőn lévő lakatra

6. A zár kioldásához adja meg a jelszavát
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Tolás általi feloldás 
Csak kompatibilis zármodellek esetében áll rendelkezésre*

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a beállítási menüből engedélyezte a 
Tolás általi feloldás bejelentkezést

2. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Bluetooth-kapcsolattal, és 
hogy a zár 5 m-en belül van

3. Nyomja meg a záron lévő gombot

4. A zár jelzőfénye szilárd zölddé válik és a zár ki lesz oldva 
 
 
 
*Ez a funkció jelenleg csak a LockSmart Travel zárral használható.
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Zárkeresés

1. A „Keresés” funkcióhoz való hozzáféréshez először lépjen be 
a zár “Beállítások” részébe, és győződjön meg róla, hogy a 
“Helyszín mód” engedélyezve van

2. A zárképernyő alján nyomja meg a „Keresés” gombot

3. Ezt követően megjelenik egy térkép, mely a zár utolsó ismert 
helyét mutatja, ezt a kék pont jelzi a térképen

4. A kék pont fölött meg fog jelenni az utolsó ismert cím 
körülbelüli címe, valamint az a dátum, amikor a LockSmart 
utoljára „látta” a zárat

5. Az „értesítsen abban az esetben, ha a záram meg lesz találva” 
opció kijelölését követően a készülék értesítést fog küldeni 
abban az esetben, ha a zár meg lesz találva a saját eszköze, 
vagy pedig egy másik „Crowd-sourced helyet” alkalmazó 
eszköz által A Crowd-sourced helyekkel kapcsolatos további 
részletekért lásd a 19. oldalt.

6. A bal alsó sarokban egy százalékszám és egy jelerősségmérő 
jelzi a zár és az eszköze közötti távolságot (egy magasabb 
szám és erős jel azt jelzi, hogy az eszköze közelebb áll a 
zárhoz) 
 
Kérjük, vegye figyelembe: A hely üzemmód több 
akkumulátort használ annak érdekében, hogy ébren tartsa 
a zárat. A készülékének a Bluetooth tartományon belül kell 
lennie annak érdekében, hogy megtalálja a pontos helyét.

12



A zár másokkal való megosztása
Minden LockSmart zár legfeljebb 50 felhasználóval osztható meg

1. A zárlista oldalról válassza ki bármelyik lakatot, majd ezt követően nyomja meg a 
„Megosztás” opciót a menü alján

2. Nyomja meg az „Új felhasználó meghívása” gombot, és adja meg a megosztott felhasználó 
kapcsolatadatait

3. Nyomja meg a “Kapcsolatokból való hozzáadás” opciót annak érdekében, hogy a 
készüléke partnerlistájából adja hozzá a felhasználót

4. Válasszon hozzáférési szintet a megosztott felhasználó számára: „Korlátlan”, „Korlátozott”, 
„Ütemezett”, vagy „Egyszeri kioldás” 
- Korlátlan: Korlátlan feloldási hozzáférés 
- Korlátolt: A felhasználó meghatározott számú feloldásra lesz felhatalmazva 
- Ütemezett lásd a 13. oldalt  
- Egyszeri kioldás: A zár egyszeri kioldása, bejelentkezési vagy regisztrációs szükséglet 
nélkül

5.  A készüléke alapértelmezett SMS szolgáltatása meg fog nyílni egy szerkeszthető 
meghívásüzenettel, melyet elküldhet a felhasználó számára

6. A link megnyitását követően a meghívott felhasználó meg lesz hívva, hogy telepítse a 
LockSmart alkalmazást és hozzon létre egy új felhasználófiókot (abban az esetben, ha még 
nincs felhasználója)

7. A LockSmart telepítését követően a meghívott felhasználónak meg kell nyomnia a 
„Meghívás elfogadása” linket annak érdekében, hogy a megosztott zárat hozzáadja a 
felhasználófiókjához 
-  Ennek a gombnak a megnyomása meg fogja nyitni a LockSmart applikációt és a 
biztonsági kód segítségével a megosztott zárat hozzá fogja adni a felhasználófiókjához

8.  A megosztott zár megjelenik a felhasználó LockSmart listájának képernyőjén 
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Ütemezett hozzáférés a megosz-
tott felhasználók számára

1. A megosztott felhasználó hozzáadásakor válassza ki az 
“Ütemezett” opciót, a hozzáférési szint megadásakor (lásd: 12. 
oldal)

2.  Az “Új felhasználó meghívása” képernyőn kiválasztott “időzóna” 
(lásd: 10. oldal) a képernyőn kiválasztott összes dátum/idő 
időzónája lesz

3. Válassza ki a „Kezdeti időpont”-ot és „Végzési időpont”-ot arra az 
időtartamra, amikor a megosztott felhasználó kinyithatja a zárat

4.  Az ismétlődés időzítésénél állítsa be a visszatérési időt a „Soha” 
„Hetente” vagy „Lejáratig hetente” 
- Soha: Hozzon létre egy meghatározott ütemezést a 
kiválasztott kezdeti dátumtól a végső dátumig 
- Hetente: A hét folyamán válasszon egy sor hozzáférési időt, 
amelyet minden hétre meg lehet ismételni 
- Lejáratig hetente: Ugyanaz, mint a „Hetente”, viszont a 
megadott dátumon meg fog állni

5.  A “Hozzáadás” gombra kattintva hozzáadhatja az ütemtervet 
a megosztott felhasználóhoz, és a meghívási folyamat 
befejezéséhez vissza lesz irányítva az „Új felhasználó meghívása” 
oldalra

6. „Az új ütemterv hozzáadásával” és a fenti lépések 
megismétlésével több ütemtervet is létre tud hozni a felhasználó 
számára
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A megosztott zár funkcionalitása

1. A megosztott felhasználók megtekinthetik a zár fotóját, abban 
az esetben, ha a tulajdonos beállított egyet

2. A megosztott felhasználóknak nem lesz hozzáférése a zár 
beállításaihoz, a tevékenységnaplóhoz, a helyhez, és nem 
fognak tudni új felhasználókat meghívni

3. A megosztott felhasználó az „Érintse meg a feloldáshoz” 
segítségével nyithatja meg a zárat. Kérjük, olvassa el a 7-ik 
oldalon lévő „Érintse meg a feloldáshoz” c. fejezetet

4. A megosztott felhasználónak internetkapcsolattal kell 
rendelkeznie, amikor megpróbálja elérni a zárat

5. A zár biztonsági kódja ideiglenesen letöltésre kerül attól a 
pillanattól kezdve, hogy a megosztott felhasználó megkísérli 
feloldani a zárat

6. Minden alkalommal, amikor a biztonsági kódot egy 
megosztott felhasználó tölti le, egy értesítés hozzá lesz adva 
a zár tulajdonosának a tevékenységnaplójához
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Tevékenységnapló

1. Válassza ki bármelyik zárat a zárlistából

2. A feloldó képernyő alsó menüjében nyomja meg a 
“Tevékenységnapló” opciót

3. Ez a képernyő megmutatja a feloldási tevékenységek 
listáját minden olyan alkalomra, amikor a megosztott 
felhasználó kioldja a zárat (amint ez a 14-ik oldalon lévő 
Megosztott zár funkcionalitása fejezetben van leírva)
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A zár új tulajdonos felé történő 
átruházása

Minden zár egyetlen elsődleges felhasználó tulajdona lehet A 
zár tulajdonjogának az átruházásához először el kell távolítani a 
felhasználó fiókjából.

1. Győződjön meg róla, hogy online tartózkodik és az internethez 
van csatlakozva

2.  A Zárlistából csúsztassa balra a törölni kívánt zárat

3. A „Törlés” gomb a zár jobb oldalán fog megjelenni

4. Nyomja meg a „Törlés” gombot

5. Egy megerősítő felugróablak fog megjelenni Nyomja meg a 
„Megerősítést” ahhoz, hogy törölje a zárat a számlájáról, vagy 
nyomja meg a „Mégse” gombot a művelet megszakításához.

6. A zár ezzel elérhetővé válik egy másik felhasználó számára, 
lásd az 5-ik oldalon lévő “Társítson egy zárat” részt
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Értesítések

1. Válassza ki bármelyik zárat a zárlistából

2. A menü alján válassza ki a „Beállítások” opciót

3. Az „Értesítések” szekcióban kapcsolja ki vagy be a 
következő értesítési lehetőségeket

4. „Akkumulátor szint”: ennek az opciónak a 
bekapcsolásával kapni fog egy értesítést abban az 
esetben, ha az akkumulátor szintje 50%, 10% és 5% alá 
esett

5. „Megosztott felhasználó általi kioldás”: amikor 
engedélyezve van, értesítést fog kapni minden 
alkalommal, amikor a megosztott felhasználók 
valamelyike kioldja a zárat

6. „A megosztott felhasználó elfogadta a meghívást”: 
amikor ez engedélyezve van, értesítést fog kapni abban 
az esetben, amikor a meghívása elfogadásra kerül
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Jellemzők

1. Válassza ki bármelyik zárat a zárlistából

2. A menü alján válassza ki a „Beállítások” opciót

3. A “Szolgáltatások” részből kapcsolja be vagy ki a következő 
opciókat:

4. Energiatakarékos üzemmód: amikor engedélyezve van, a zár 20 
másodperces inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Kioldás 
előtt nyomja meg a záron lévő gombot, ahhoz, hogy felébressze.

5. Helymeghatározási mód: ha engedélyezve van, akkor a zár 30 
másodpercenként “felébred”, annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye a zár megtalálását abban az esetben, ha a telefonja 
Bluetooth tartományán belül van. Megjegyzés: ez a funkció 
több akkumulátort használ, és a tolás általi feloldás funkció 
nem érhető el abban az esetben, ha a Helymeghatározási mód 
engedélyezve van. A “Keresés” funkcióról a 11. oldalon talál több 
információt.

6. Nyomkövetési mód: amikor engedélyezve van, a nyomkövetési 
mód a helymeghatározási móddal együtt működik annak 
érdekében, hogy értesítést küldjön abban az esetben, ha a zár a 
Bluetooth tartományon kívülre kerül

19



Felhasználófiók-beállítások 
Módosítsa felhasználófiókjának adatait, változtassa meg a jelszavát és egyebek 

1. A felhasználófiók-beállításokhoz való hozzáféréshez nyomja meg a „Zárok” 
lista jobb felső sarkában lévő három gombot, majd ezt követően nyomja 
meg a „Felhasználófiók-beállítások” gombot

2. A Fiók részletei rész segítségével megváltoztathatjuk a keresztnevet, a 
vezetéknevet, a mobilszámot és az e-mailt

3. Az “Engedélyezés” gombra kattintva módosíthatja a termékajánlatokra 
vonatkozó beállításait

4. A felhasználófiók jelszavának módosításához nyomja meg a 
„Jelszómódosítás” gombot

5. Adja meg a jelenlegi jelszavát, az új jelszavát, és erősítse meg az új 
jelszavát

6. A változások mentéséhez nyomja meg a képernyő jobb sarkában lévő 
„Mentés” gombot

7. A helymeghatározási szekcióban a „Crowd-sourced hely” be- és 
kikapcsolható. A Crowd-sourced hely lehetővé teszi, hogy más LockSmart 
felhasználóktól névtelen jelentéseket kapjon a zárolási helyeket illetően. 
Ugyanakkor más felhasználóknak is segít általa, ugyanis lehetővé teszi, 
hogy az eszköze segítségével értesítéseket kapjanak. Minden hely- és 
zárinformáció teljesen névtelen és titkosítva van.

8. Az értesítések szekcióban a „Crowd-sourced hely” be- és kikapcsolható. 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy értesítéseket kapjon azokat a zárakat 
illetően, melyek meg vannak osztva Önnel.
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Elveszett mobilkészülék vagy zár
A zártulajdonosoknak

Annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználófiókja és zára optimális biztonságát arra az eshetőségre, 
ha elveszíti az eszközét, kövesse az alábbi lépéseket.

• A fiók azonnali védelme érdekében jelentkezzen be azonnal egy másik kompatibilis eszközzel a 
LockSmart felhasználónevével és jelszavával

 - Minden LockSmart felhasználó egyszerre csak egy eszközön jelentkezhet be. Minden 
LockSmart felhasználó egyszerre csak egy eszközön jelentkezhet be.

 - Megjegyzés: Ha az elveszett telefon repülőgép üzemmódban van, ez a művelet nem lesz 
hatékony, és a zárakat vissza kell állítani, az alábbi utasításokat követve

• Abban az esetben, ha a maximális védelem érdekében az összes zár biztonsági kulcsát vissza 
szeretné állítani, távolítsa el a zárakat a felhasználófiókjából, majd ezt követően adja újra hozzá 
ezeket a felhasználójához

1. Nyissa meg a zárolási listát

2.  Söpörjön balra minden lakatot

3. A törlés gomb a jobb oldalon fog megjelenni

4. Nyomja meg a törlés gombot

5. Az 5-ik oldalon leírt „Zár hozzáadása” rész alapján csatlakoztassa újra a zárat

6. A fiók újbóli hozzáadásának folyamata visszaállítja az adott zárolás biztonsági kulcsát

Megjegyzés: A zár törlése és újbóli hozzáadása visszaállítja a beállításokat, tevékenységnaplót és a megosztott 
felhasználókat. Javasoljuk, hogy módosítsa fiókja jelszavát; A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos részletekért 
olvassa el a 19-ik oldalon lévő Fiókbeállításokat

• Abban az esetben, ha a zár elveszett, a “Keresés” lapon található funkciók segíthetnek a 
helyreállítással (lásd 11. oldal). A „Crowd-sourced hely” engedélyezése több esélyt biztosít arra, 
hogy visszaállítsa a zárat.
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Elveszett mobilkészülék
Megosztott felhasználó(k) esetében

Abban az esetben, ha az elveszett telefon egy megosztott 
felhasználóhoz tartozik, a tulajdonosnak csak el kell távolítania a 
felhasználót a zár hozzáférői közül. A tulajdonosnak a következőket 
kellene tennie:

1. A zárlista képernyőről válassza ki a zárat

2. Az alsó menüben nyomja meg a “Megosztás” opciót

3. Nyomja meg a törölni kívánt megosztott felhasználó nevét

4. Megnyílik egy új oldal (lásd a bal oldalon), mely az új megosztott 
felhasználói adatokat tartalmazza

5. Nyomja meg az ‘Eltávolítás’ gombot (melyet a kék nyíl jelez, baloldalt)

Javasoljuk, hogy módosítsa fiókja jelszavát; A jelszó 
megváltoztatásával kapcsolatos részletekért olvassa el a 19-ik 
oldalon lévő Fiókbeállításokat.
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Rendeljen fotót a zárhoz

1. Válassza ki bármelyik zárat a zárlistából

2. A menü alján válassza ki a „Beállítások” opciót

3. Nyomja meg a „Fotó hozzáadása” gombot

4. A készüléke galériájából kiválaszthat egy képet, vagy 
pedig a fényképezőgép segítségével készíthet egy új 
képet

5. Vegye figyelembe, hogy ez a kép meg lesz osztva 
minden olyan felhasználóval, akiknek hozzáférést biztosít 
a zárhoz.
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Az akkumulátor töltöttségi sz-
intjének a kijelzése

1. Válassza ki bármelyik zárat a zárlistából

2. A zár képernyőjén a képernyő tetején fogja látni az 
akkumulátor töltöttségi szintjét

3. Az akkumulátor töltöttségi szintje minden alkalommal 
frissítve lesz, amikor az alkalmazás a zárhoz csatlakozik, 
viszont vegye figyelembe, hogy a zárnak közvetlenül kell 
csatlakoznia a zárhoz, abban az esetben, ha az eszközhöz a 
megosztott felhasználó fér hozzá, a zár nem fogja frissíteni 
ezt a kijelzést 

Mi a teendő abban az esetben, ha lemerül a zár 
akkumulátora?
Csatlakoztasson bármilyen standard USB-kábelt (vagy használja a csatolt 
kábelt), és csatlakoztassa egy energiaforráshoz, autós töltőhöz vagy 
laptophoz. Pár percen belül eléggé fel lesz töltve ahhoz, hogy ki legyen 
oldva Kb. 60 perc alatt egy 2 amperes tápegységen a zár teljesen feltöltődik
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Sorozatszám és firmware verzió

1. Válassza ki bármelyik zárat a zárlistából

2. A menü alján válassza ki a „Beállítások” opciót

3. A zár egyedi sorozatszáma és az aktuális szoftver verziószáma 
a beállítási képernyő alján található (a firmware verzió csak 
akkor jelenik meg, ha a zárolás be van kapcsolva, és a 
készülékhez van csatlakoztatva)

4. Abban az esetben, ha a firmware verziója aktuális, megjelenik 
egy üzenet, amely szerint “A jelenlegi firmware verziója a 
legújabb verzió”
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Firmware frissítés

1. A zárhoz való csatlakozáskor az alkalmazás észleli, hogy 
létezik-e az eszközhöz rendelkezésre álló LockSmart 
szoftver új verziója

2. Ha új firmware áll rendelkezésre, a zár frissítéséhez 
kövesse az utasításokat

3. A firmware frissítéseket manuálisan is ellenőrizheti 
a “Beállítások” képernyő megnyitásával és a 
“Készülékinformációk” részben

4. Abban az esetben, ha egy firmware frissítés rendelkezésre 
áll, egy „érintse meg a frissítéshez” üzenet jelenik meg A 
fájl megnyomása elindítja a frissítést. A frissítés során ne 
kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el a zárat.
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A zár töltése 
LockSmart és LockSmart Mini

1. Nyissa meg a LockSmart vagy a LockSmart Mini zár alján található fedelet, hogy felfedje 
az USB töltőportot

2. Csatlakoztassa az összes szabványos USB-kábelt, vagy használja a mellékelt kábelt

3. Csatlakoztassa egy energiaforráshoz, például tápegységhez, autós töltőhöz vagy 
laptophoz

4. Pár percen belül eléggé fel lesz töltve ahhoz, hogy kioldja

5. Kb. 60 perc alatt egy 2 amperes tápegységen a zár „teljesen fel lesz töltve”

Az akkumulátor kicserélése 
LockSmart Travel

1. A retesz oldalán nyissa ki az akkumulátor fedelét

2. Húzza ki a fület, hogy kiürítse a kimerült elemeket

3. Cserélje ki a két 2016-os méretű elemet  
(külön megvásárolható)

4. Zárja le az akkumulátorfedelet
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A zár karbantartása

Mint minden lakat esetében, egy idő után a porszemek 
felhalmozódhatnak a lakaton. Javasoljuk, hogy a rendkívül 
poros vagy korrozív környezetben használt lakatokat 3-6 
hónaponként tisztítsák meg.

Ahhoz, hogy megtisztítsa a zárat, használjon sűrített levegőt a 
lakat nyílásának tisztításához.

Annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a lakat fagyban 
beragadjon, kenje meg óvatosan a zsilipet műszerolajjal, mint a 
hagyományos lakatokat.

Soha ne használjon száraz grafitot vagy szilícium kenőanyagot, 
mivel ez zavarhatja a mozgó alkatrészeket. Az olajozást 
követően a kenőanyag egyenletes eloszlatásához nyissa ki és 
zárja be többször a zárat.
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