
Smart Padlock - používateľská príručka
(Smart zámok)

I. Vlastnosti produktu

*Upozorňujeme, že táto
užívateľská príručka je
kompatibilná pre rôzne
modely inteligentného zámku.

Komponenty:
Snímač odtlačkov prstovUSB Port

Kontrolné svetlo  Petlica

1. Produkt sa nabíja pomocou kábla USB
Pred prvým použitím nabite doplna zámok
2. Podporuje až 20 odtlačkov prstov: č.1 a č.2
sú administrátorské,  č.3-20 sú pre bežných
používateľov
Č. 21 už nie je možné zaregistrovať
3. Administrátory môže vyvolať faktory 3. Administrátory môže vyvolať faktory 
Reset. Tým sa vymažú všetky odtlačky

4. V predvolenom režime od výroby
nie sú zaregistrované žiadne odtlačky
 Inteligentný visiaci zámok môže
byť odomknutý akýmkoľvek odtlačkom prsta

II. Význam LED indikátoru

LED indikátor Popis

Bliká červené svetlo

Bliká červené svetlo

Bliká zelené svetlo

Bliká modré svetlo

Svieti červené svetlo

Svieti červené svetlo

Nič nesvieti a nebliká

Slabá batéria

Nabíjanie

Plné nabitie

Mód registrovania/
Odomknuté
Overenie odtlačku 
dokončené
Autorizácia aadmin
odtlačku
odomknuté (továrenské 
nastavenie)
Vymazanie (mód odtlačkov
prstov)
Chyba pri overovaní
odtlačku

III. Zaregistrujte prvý odtlačok správcu

1. Pri prvej registrácii 
odtlačkov prstov sa vyhnite 
náhodnej registrácii

2. Odomknite visiaci zámok 
a priložte odtlačok prsta na 
8 sekúnd, až kým nezačne 
svietiť modré svetlo 

3. Stlačením rovnakého 
odtlačku prsta spustíte 
registráciu, kým nezačne 
blikať zelené svetlo

4. Stlačte ho päťkrát 
(opakujte stlačenie)

5. Keď bliká červené svetlo
registrácia zlyhala

5. Keď bliká červené svetlo
registrácia zlyhala

V. Vymazanie všetkých odtlačkov a vrátenie produktu
do výrobných nastavení

1. Odstránenie odtlačkov prstov si vyžaduje autorizáciu
správcovým odtlačkom prstu

2. Odomknite zámok, priložte správcovský odtlačok prstu
na 8 s až kým sa nerozsvieti červené svetlo

3. Priložte správcovský odtlačok, začne svietiť zelené svetlo,
všetky odtlačky s zmazané a zámok je vo výrobných 
nastaveniachnastaveniach

5. Keď bliká zelené svetlo
registrácia bola úspešná

5. Keď bliká zelené svetlo
registrácia bola úspešná

6. Po 5 razoch
úspešnej registrácie
bliká zelené 
svetlo a registrácia
správcovského
odtlačku bola
úspešnáúspešná

6. Po 5 razoch
úspešnej registrácie
bliká zelené 
svetlo a registrácia
správcovského
odtlačku bola
úspešnáúspešná

IV. Registrácia 2-20 odtlačkov prstov

1. Registrácia, pridanie 
nového odtlačku pomocou 
správcovského odtlačku. 
Druhy odtlačok je tiež
administrátorský. 
3 -20 odtlačok
sú normálny používateliasú normálny používatelia

2. Odomknite zámok,
priložte na 5s odtlačok,
kotré je vedený ako 
správcovský, až kým
nezačne svietiť modré
svetlo

3. Nový používateľ
priloží odtlačok na 
registráciu a začne blikať
zelené svetlo

4. Registrujte (priložte)
5 krát rovnaký odtlačok
prstu

Svieti zelené svetlo

Svieti modré svetlo


