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Jak pobrać aplikację LockSmart
1.

Otwórz App Store na swoim iOS
lub urządzeniu z Androidem*

2.

Przejdź do wyszukiwania i wpisz
“LockSmart”

3.

Wybierz LockSmart z wyników
wyszukiwania i zainstaluj aplikację

Zarejestruj się przez Facebook
1.

Aby zalogować się za pomocą konta Facebook, naciśnij
przycisk “Zaloguj się przez Facebooka”

2.

Zostanie zapytany o pozwolenie na korzystanie z
Facebooka, aby zalogować się za pomocą LockSmart

3.

Po zezwoleniu, konto LockSmart zostanie utworzone
przy użyciu danych konta Facebook

* Zgodna z urządzeniami iOS obsługującymi Bluetooth 4.0 lub
nowszy oraz z systemem iOS 8.2 lub nowszym.
Zgodny z urządzeniami z Androidem obsługującymi Bluetooth
4.0 lub nowszy i systemem Android 4.3 lub nowszym.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, upewnij się, że na Twoim
urządzeniu działa najnowsza wersja oprogramowania LockSmart.
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Utwórz konto LockSmart
1.

Naciśnij przycisk “Utwórz Konto za Pomocą Wiadomości
E-mail” na ekranie głównym

2.

Wypełnij wszystkie wymagane dane, w tym Imię, Nazwisko,
Numer Telefonu Komórkowego, Adres E-mail i Hasło

3.

Wybierz czy chcesz zrezygnować z otrzymywania ofert
produktowych

4.

Naciśnij “Utwórz konto”, aby utworzyć swoje konto

Zaloguj się przy użyciu konta
LockSmart
1.

Aby zalogować się przy użyciu konta LockSmart, naciśnij
przycisk “Masz konto? Zaloguj się” na ekranie głównym

2.

Wprowadź swoje hasło i login

3.

Naciśnij “Zaloguj się”, aby zalogować się na swoje konto
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Dodaj blokadę
1.

Upewnij się, że na swoim urządzeniu masz włączony
Bluetooth

2.

Upewnij się, że blokada jest naładowana, w zasięgu (5m) i
włączona

3.

Aby włączyć blokadę, naciśnij przycisk zasilania znajdujący
się na blokadzie, aż pojawi się stałe zielone światło
- Uwaga: połączenie blokady w trybie lokalizacji może trwać
30 sekund

4.

Upewnij się, że blokada nie należy do innego użytkownika
- Jeśli chcesz udostępniać blokadę innemu użytkownikowi,
sprawdź sekcję “Udostępnij blokadę innym osobom” na
stronie 12
- Jeśli chcesz przenieść własność blokady z jednego
użytkownika na innego, sprawdź sekcję “Przeniesienie
blokady na nowego właściciela” na stronie 16

5.

Naciśnij przycisk “Dodaj Blokadę” na ekranie blokady

6.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i naciśnij “Dalej”

7.

Aplikacja będzie teraz wyszukiwać blokadę przez Bluetooth

8.

Po znalezieniu blokady naciśnij “Ustawienia”, aby potwierdzić
własność blokady

9.

Powrócisz teraz do swojej listy blokad. Wybierz swoją
blokadę, a następnie naciśnij opcję Ustawienia, aby nadać
nazwę swojej blokadzie, kontrolować dostęp, ustawiać
powiadomienia i posiadać dostęp do innych opcji.

10. Naciśnij ‘Gotowe’, aby zapisać nazwę blokady
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Menu opcji

Wylogowanie z aplikacji
1.

Otwórz menu opcji, naciskając trzy przyciski
w na liście “Blokady” prawym górnym rogu
ekranu

2.

Naciśnij “Wyloguj”

3.

Wszystkie dane osobowe i informacje o
blokadzie zostaną usunięte z urządzenia
dopóki nie zalogujesz się ponownie
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Dotknij, aby odblokować
1.

Upewnij się, że masz już włączone uwierzytelnianie “Dotknij,
aby odblokować” w menu ustawień swojej blokady

2.

Upewnij się, że masz włączony Bluetooth i że blokada znajduje
się w odległości mniejszej niż 5 metrów od urządzenia oraz
jest włączona. Aby ją włączyć, naciśnij przycisk na blokadzie, aż
pojawi się stałe zielone światło.

3.

Wybrać blokadę z listy blokad na ekranie

4.

Zobaczysz duży przycisk blokady na środku ekranu

5.

Po prostu naciśnij przycisk blokady, aby odblokować
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Touch ID / Odcisk Palca
Dostępne na kompatybilnych urządzeniach mobilnych
1.

Upewnij się, że twoje urządzenie zostało wcześniej
skonfigurowane, aby włączyć Touch ID (na
urządzeniach z systemem iOS) lub Odcisk Palca (na
urządzeniach z Androidem)

2.

Upewnij się, że masz włączone uwierzytelnianie Touch
ID / Odcisk Palca w menu ustawień blokady

3.

Upewnij się, że masz włączony Bluetooth i że blokada
znajduje się w odległości mniejszej niż 5 metrów od
urządzenia oraz jest włączona. Aby ją włączyć, naciśnij
przycisk na blokadzie, aż pojawi się stałe zielone światło.

4.

Wybrać blokadę z listy blokad na ekranie

5.

Zobaczysz duży przycisk blokady na środku ekranu

6.

Dotknij przycisk blokady na ekranie

7.

Po wyświetleniu ekranu, umieść przycisk na przycisku
głównym urządzenia, aby zdjąć blokadę
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Kod dostępu
1.

Upewnij się, że masz już włączone uwierzytelnianie za
pomocą kodu dostępu w menu ustawień blokady
- Po włączeniu będziesz musiał wprowadzić kod
dostępu, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień,
zaprosić współużytkownika lub zdjąć blokadę
- Po pomyślnym wprowadzeniu kodu dostępu w celu
uzyskania dostępu do ustawień lub zdjęcia blokady,
pozostaniesz uwierzytelniony przez okres pięciu minut
- Jeśli zablokujesz telefon lub zamkniesz aplikację,
uwierzytelnienie natychmiastowo wygaśnie

2.

Upewnij się, że masz włączony Bluetooth i że blokada
znajduje się w odległości mniejszej niż 5 metrów od
urządzenia oraz jest włączona. Aby ją włączyć, naciśnij
przycisk na blokadzie, aż pojawi się stałe zielone światło.

3.

Wybrać blokadę z listy blokad na ekranie

4.

Zobaczysz duży przycisk blokady na środku ekranu

5.

Dotknij przycisk blokady na ekranie

6.

Wprowadź swoje hasło, aby zdjąć blokadę
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Push-to-unlock
Dostępne tylko w kompatybilnych modelach blokad*
1.

Upewnij się, że w menu Ustawienia blokady masz włączoną funkcję
Push-to-unlock

2.

Upewnij się, że masz włączony Bluetooth i że blokada znajduje się w
odległości mniejszej niż 5 metrów od Twojego urządzenia

3.

Naciśnij przycisk na blokadzie

4.

Kontrolka blokady zmieni kolor na zielony, a blokada zostanie zdjęta

*Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla blokady LockSmart
Travel.
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Znajdź blokadę
1.

Aby uzyskać dostęp do sekcji ‘Znajdź’, wejdź do sekcji
‘Ustawienia’ swojej blokady i upewnij się, że jest włączony
‘Tryb Lokalizacji’

2.

Naciśnij przycisk ‘Wyszukaj’ na dole ekranu blokady

3.

Wyświetlona zostanie mapa z ostatnią znaną lokalizacją
Twojej blokady, widoczną jako niebieskie kropki na ekranie
mapy

4.

Powyżej niebieskiej kropki zobaczysz przybliżony adres
ostatniej znanej lokalizacji, oraz czas, w którym Twoja blokada
była ostatni raz widziana przez LockSmart

5.

Opcja’Powiadom mnie, kiedy blokada zostanie odnaleziona’
wysyła Ci powiadomienia kiedy Twoja blokada zostanie
znaleziona, przez Twoje urządzenie lub innego użytkownika
za pomocą funkcji ‘Lokalizacja Crowd-sourced’. Aby uzyskać
więcej informacji na temat lokalizacji Crowd-sourced, przejdź
do strony 19.

6.

W lewym dolnym rogu, procentowa liczba i sygnał siły
miernika wskazuje przybliżoną odległość pomiędzy blokadą
i urządzeniem (wyższa liczba i siła sygnału wskazuje, że
urządzenie mobilne jest bliżej Twojej blokady)
Uwaga: tryb lokalizacji wykorzystuje dodatkową baterię aby
Twoja blokada pozostawała w trybie czuwania. Urządzenie
musi być w zasięgu Bluetooth blokady, aby znaleźć jej
lokalizację.
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Udostępnij blokadę innym osobom
Każdą blokadę LockSmart można udostępnić maksymalnie 50 użytkownikom
1.

Wybierz dowolną blokadę z listy blokad i naciśnij opcję ‘Udostępnuj’ w menu na dole

2.

Naciśnij przycisk “Zaproś nowego użytkownika” i wprowadź dane kontaktowe
współużytkownika

3.

Naciśnij opcję “Dodaj z kontaktów”, aby dodać użytkownika z listy kontaktów urządzenia

4.

Wybierz poziom dostępu dla współużytkownika: ‘Nielimitowany’, ‘Limitowany,
‘Zaplanowany’ lub ‘Pojedyncze Odblokowanie’
- Nielimitowany: Nieograniczony dostęp do odblokowań
- Limitowany: Użytkownik będzie ograniczony do określonej liczby odblokowań
- Zaplanowany: patrz strona 13
- Pojedyncze Odblokowanie: Odblokuj blokadę jednorazowo, bez konieczności logowania
lub rejestracji

5.

Na urządzeniu zostanie otwarta domyślna aplikacji obsługi wiadomości SMS, z
wiadomością z edytowalnym zaproszeniem do wysyłania do zaproszonego użytkownika

6.

Po otwarciu linku, zaproszony użytkownik zostanie poproszony i instalację aplikacji
LockSmart i utworzenie nowego konta (jeśli nie posiada zarejestrowanego konta)

7.

Po zainstalowaniu LockSmart, zaproszony użytkownik musi nacisnąć przycisk ‘Zaakceptuj
Zaproszenie’ dostępny poprzez wejście w link z zaproszenia, aby dodać blokadę do
swojego konta
- Naciśnięcie tego przycisku otworzy aplikację LockSmart i doda blokadę do konta przy
użyciu kodu zabezpieczającego

8.

Udostępniona blokada pojawi się na ekranie listy LockSmart użytkownika
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Zaplanowany dostęp dla
współużytkowników
1.

Wybierz ‘Zaplanowany’ jako poziom dostępu, podczas
dodawania współużytkownika (patrz strona 12)

2.

‘Strefa Czasowa’ wybrana na ekranie ‘Zaproś Nowego
Użytkownika’ (zobacz stronę 12) będzie służyć jako strefa
czasowa dla wszystkich dat/czasów wybranych na tym ekranie

3.

Wybierz ‘Czas Rozpoczęcia’ i ‘Czas Zakończenia’ w jakim
współużytkownik może otworzyć Twoją blokadę

4.

Wybierz opcję z harmonogramu cyklu ‘Nigdy’, ‘Co Tydzień’ lub
‘Co Tydzień aż do Wygaśnięcia’
- Nigdy: Utwórz stały harmonogram od wybranej daty
rozpoczęcia do daty zakończenia
- Co tydzień : Wybierz zakres czasu dostępu w ciągu tygodnia,
który będzie powtarzany co tydzień
- Co Tydzień aż do Wygaśnięcia: Tak samo jak “Co Tydzień”, ale
zostanie zatrzymany w ustawionym dniu

5.

Naciśnij przycisk “Dodaj”, aby dodać ten harmonogram dla
współużytkownika, a zostaniesz przekierowany do strony “Zaproś
Nowego Użytkownika”, aby zakończyć proces zaproszenia

6.

Możesz utworzyć wiele harmonogramów dla użytkownika,
naciskając ponownie “Dodaj Nowy Harmonogram” i powtarzając
powyższe kroki
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Udostępniona funkcja blokady
1.

Współużytkownicy będą mogli zobaczyć zdjęcie blokady, jeśli
właściciel ustawił takie zdjęcie

2.

Współużytkownicy nie będą mieli dostępu do ustawień
blokady, dziennika aktywności, lokalizacji i nie będą mogli
zapraszać innych użytkowników

3.

Współużytkownik może otworzyć blokadę za pomocą
“Dotknij, aby odblokować”. Więcej informacji znajduje się w
części “Dotknij, aby Odblokować” na stronie 7.

4.

Współużytkownik musi mieć łączność z Internetem, podczas
prób uzyskania dostępu do blokady

5.

Kod zabezpieczający blokady jest tymczasowo pobierany w
momencie, kiedy współużytkownik próbuje otworzyć blokadę

6.

Za każdym razem, gdy kod zabezpieczający jest pobierany
przez współużytkownika, zapis logów jest dodawany do
dziennika aktywności blokady właściciela
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Dziennik aktywności
1.

Wybierz blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Naciśnij opcję ‘Dziennik Aktywności’ w dolnym menu
ekranu odblokowywania

3.

Na tym ekranie wyświetli się lista prób odblokowania,
dla wszystkich współużytkowników (zgodnie z opisem w
sekcji Funkcja Współdzielenie Blokady na stronie 14)
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Przeniesienie blokady na
nowego właściciela
Każda blokada może być własnością tylko jednego głównego
użytkownika. Aby przenieść własność blokady, musisz usunąć ją ze
swojego konta.
1.

Upewnij się, że jesteś online i masz połączenie z Internetem

2.

Na liście Blokad przesuń palcem w lewo na blokadzie, którą
chcesz usunąć

3.

Po prawej stronie blokady pojawi się przycisk “Usuń”

4.

Naciśnij przycisk “Usuń”

5.

Pojawi się okno potwierdzenia. Naciśnij “Potwierdź”, aby usunąć
blokadę ze swojego konta, lub naciśnij “Anuluj”, aby anulować
operację.

6.

Blokada jest teraz dostępna do dodania przez innego
użytkownika, zgodnie z sekcją “Dodaj Blokadę” na stronie 5

17

Powiadomienia
1.

Wybierz blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Naciśnij opcję “Ustawienia” w dolnym menu

3.

W sekcji “Powiadomienia” włącz lub wyłącz następujące
opcje powiadamiania:

4.

‘Bateria’: Kiedy ta opcja jest włączona, będziesz
otrzymywać powiadomienia po podłączeniu do
blokady, gdy poziom baterii spadnie poniżej 50%, 10% i
5%

5.

‘Odblokowane przez Współużytkownika’: kiedy jest
włączone, otrzymasz powiadomienia za każdym razem,
gdy blokada będzie odblokowana przez użytkownika z
listwy Twoich współużytkowników

6.

‘Zaproszenie Zaakceptowane przez Współuzytkownika’:
kiedy jest włączone, otrzymasz powiadomienia, gdy
użytkownik przyjął zaproszenie do blokady
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Funkcje
1.

Wybierz blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Naciśnij opcję “Ustawienia” w dolnym menu

3.

Włącz lub wyłącz następujące opcje w sekcji “Funkcje”:

4.

Tryb Oszczędzania Energii: po jego włączeniu, blokada wyłączy
się automatycznie po 20 sekundach braku aktywności. Przed
odblokowaniem, naciśnij przycisk na blokadzie, aby ją uaktywnić.

5.

Tryb Lokalizacji: po jego włączeniu blokada “wybudza się” co
30 sekund, aby umożliwić zlokalizowanie blokady, kiedy jest
w zasięgu Bluetootha Twojego telefonu. Uwaga: ta funkcja
wykorzystuje więcej baterii blokady, a funkcja Push-to-unlock
jest niedostępna, gdy włączony jest tryb lokalizacji. Dowiedz się
więcej o funkcji “Znajdź” na stronie 11.

6.

Tryb Śledzenia: gdy jest włączony, Tryb Śledzenia działa z
trybem lokalizacji, aby powiadamiać, kiedy Twoja blokada
wchodzi lub znika z zasięgu Bluetooth telefonu
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Ustawienia konta
Zmień dane swojego konta, hasło i więcej
1.

Aby uzyskać dostęp do Ustawień Konta, naciśnij trzy przyciski w prawym
górnym rogu ekranu na liście “Blokady”, a następnie naciśnij przycisk
“Ustawienia Konta”

2.

W sekcji Dane Konta można zmienić imię, nazwisko, numer telefonu
komórkowego i adres e-mail

3.

Możesz zmienić swój wybór, aby otrzymywać oferty produktowe,
przełączając przycisk “Zrezygnuj”

4.

Aby zmienić hasło do konta, naciśnij przycisk “Zmień Hasło”

5.

Wprowadź swoje obecne hasło, nowe hasło i potwierdź swoje nowe hasło

6.

Naciśnij przycisk “Zapisz” w górnym prawym rogu, aby zapisać zmianę
hasła

7.

W sekcji Lokalizacja “Lokalizacja Crowd-sourced” może być włączana lub
wyłączana. Lokalizacja Crowd-sourced pozwala otrzymywać anonimowe
raporty o lokalizacji Twojej blokady od innych użytkowników LockSmart.
Będzie również pomagać innym użytkownikom poprzez umożliwienie
im otrzymywania raportów o lokalizacji z Twojego urządzenia. Wszystkie
dane lokalizacji i blokady są całkowicie anonimowe i zapewniają ochronę
prywatności.

8.

W sekcji “Powiadomienia” można włączać i wyłączać “Udostępnione
aktualizacje statusu blokady”. Ta funkcja pozwala Ci na otrzymywania
powiadomień o blokadach, które są udostępnione dla Ciebie.
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Zagubione urządzenie lub blokada
Dla właściciela blokady
Wykonaj poniższe czynności, dla uzyskania optymalnego bezpieczeństwo konta i blokady w przypadku
utraty urządzenia.
•

•

Aby natychmiastowo zacząć chronić swoje konto, zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i
hasła LockSmart na innym kompatybilnym urządzeniu
--

Każdy użytkownik LockSmart może być zalogowany tylko na jednym urządzeniu
jednocześnie. Twój zagubiony telefon zostanie automatycznie wylogowany

--

Uwaga: jeśli utracony telefon znajduje się w trybie samolotowym, działanie to nie
będzie skuteczne, a twoje blokady powinny zostać zresetowane zgodnie z poniższymi
instrukcjami

Jeśli chcesz zresetować wszystkie klucze zabezpieczające do blokad, aby uzyskać maksymalną
ochronę, możesz to zrobić poprzez usunięcie i ponowne dodanie każdej blokady do swojego
konta
1.

Otwórz ekran listy blokad

2.

Przesuń palcem w lewo na każdej z blokad

3.

Po prawej stronie pojawi się przycisk usuwania

4.

Naciśnij przycisk “Usuń”

5.

Dodaj blokadę ponownie do swojego urządzenia zgodnie z sekcją “Dodaj Blokadę” na stronie 5.

6.

Proces ponownego dodawania blokady do konta resetuje klucz zabezpieczeń tej blokady

Uwaga: Usunięcie i ponowne dodanie blokady spowoduje zresetowanie ustawień, dziennika aktywności i
współużytkowników tej blokady. Zaleca się zmianę hasła do konta; Szczegóły dotyczące zmiany hasła można
znaleźć w sekcji Ustawienia Konta na stronie 19

•

Jeśli Twoja blokada została zgubiona, funkcje znajdujące się na karcie “Znajdź” blokady mogą
pomóc w odzyskaniu danych (patrz strona 11.) Włączanie “Lokalizacji Crowd-sourced” (strona 19)
dla konta daje największe szanse odzyskanie blokady.
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Zgubione urządzenie mobilne
Dla współużytkownika(ów)
Jeśli zgubiony telefon należy do współużytkownika blokady,
właściciel musi jedynie usunąć współużytkownika z dostępu do
blokady w celu zabezpieczenia. Właściciel powinien:
1.

Wybrać blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Nacisnąć opcję “Udostępnij” z menu na dole

3.

Nacisnąć nazwy współużytkowników, których chcesz usunąć

4.

Otworzy się nowa strona (patrz po lewej) z danymi współużytkownika

5.

Nacisnąć przycisk “Usuń Dostęp” (oznaczony niebieską strzałką w lewo)

Zaleca się zmianę hasła do konta; Szczegóły dotyczące zmiany
hasła można znaleźć w sekcji Ustawienia Konta na stronie 19
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Dodaj zdjęcie do blokady
1.

Wybierz blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Naciśnij opcję “Ustawienia” w dolnym menu

3.

Naciśnij przycisk “Dodaj zdjęcie”

4.

Możesz wybrać zdjęcie z galerii swojego urządzenia lub
zrobić nowe zdjęcie za pomocą aparatu

5.

Należy zauważyć, że współużytkownik blokady
otrzymuje dostęp do tego zdjęcia
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Wyświetlanie odsetka baterii
1.

Wybierz blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Możesz zobaczyć procent poziomu baterii wyświetlany w
górnej części ekranu blokady

3.

Poziom naładowania baterii jest aktualizowany za każdym
razem, kiedy aplikacja łączy się z blokady, lecz urządzenie
musi być podłączone bezpośrednio do blokady; dostęp
do blokady współużytkownika nie zaktualizuje tego
powiadomienia

WCo zrobić, gdy zabraknie ci baterii?
PluPodłącz dowolny standardowy kabel USB (lub użyj dostarczonego kabla)
i podłącz do źródła zasilania, takiego jak zasilacz, ładowarka samochodowa
lub laptop. W ciągu zaledwie kilku minut będziesz mieć wystarczająco dużo
mocy, aby odblokować blokadę. W około 60 minut ładowania 2-amperową
ładowarką Twoja blokada będzie całkowicie naładowana
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Numer seryjny i wersja
oprogramowania
1.

Wybierz blokadę z listy blokad na ekranie

2.

Naciśnij opcję “Ustawienia” w dolnym menu

3.

Unikalny numer seryjny blokady i aktualny numer wersji
oprogramowania znajdują się na dole ekranu ustawień
(wersja oprogramowania jest wyświetlana tylko wtedy, gdy
blokada jest włączona i podłączona do urządzenia)

4.

Jeśli twoja wersja oprogramowania jest najnowsza,
zobaczysz komunikat “Aktualna wersja oprogramowania to
najnowsza wersja”

25

Aktualizacja oprogramowania
1.

Po podłączeniu do blokady, aplikacja wykryje, czy istnieje
nowa wersja oprogramowania LockSmart dla danego
urządzenia

2.

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania,
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować swoją
blokadę

3.

Możesz również ręcznie sprawdzać aktualizacje
oprogramowania, otwierając ekran “Ustawienia” na swojej
blokadzie i przewijając do sekcji “Informacje o Urządzeniu”

4.

Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania,
zostanie wyświetlone pole “Dotknij, aby Zaktualizować”.
Naciśnięcie tego pola spowoduje rozpoczęcie procesu
aktualizacji oprogramowania. Nie wyłączaj urządzenia ani
nie oddalaj się od blokady podczas aktualizacji.
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Ładowanie blokady:
LockSmart i LockSmart Mini
1.

Otwórz pokrywę na spodzie blokady LockSmart lub LockSmart Mini, aby odsłonić port
ładowania USB

2.

Podłącz dowolny standardowy kabel USB lub kabel dostarczony z urządzeniem

3.

Podłącz do źródła zasilania, takiego jak zasilacz, ładowarka samochodowa lub laptop

4.

W ciągu zaledwie kilku minut będziesz mieć wystarczająco dużo mocy, aby odblokować
blokadę

5.

W około 60 minut ładowania 2-amperową ładowarką Twoja blokada będzie całkowicie
naładowana

Wymiana baterii:
LockSmart Travel
1.

Otwórz pokrywę baterii na boku blokady

2.

Pociągnij za klapkę, aby wysunąć rozładowane baterie

3.

Zastąp dwoma bateriami rozmiaru 2016 (sprzedawane oddzielnie)

4.

Zamknij klapkę baterii
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Konserwacja Blokady
Jak na każdej blokadzie, po pewnym czasie może zacząć
zbierać się na niej kurz. Zalecamy czyszczenie blokady co 3-6
miesięcy, zwłaszcza jeśli znajduje się ona w bardzo zakurzonym
lub sprzyjającym korozji otoczeniu.
Do czyszczenia blokady należy używać sprężonego powietrza.
W celu uniknięcia zamarznięcia blokady na mrozie, należy
użyć smaru do nasmarowania zamka, tak jak w przypadku
tradycyjnych kłódek.
Nigdy nie używaj suchego smaru grafitowego lub silikonowego,
ponieważ może uszkodzić ruchome części. Po nałożeniu
smaru otwórz i zamknij blokadę kilka razy, aby równomiernie
rozprowadzić smar.
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