
Sklandžiai ir patogiai ATIDARYKITE / UŽDARYKITE bet kokio tipo AUTOMATINIUS VARTUS, GARAŽO ar 
PATALPŲ DURIS, UŽTVARAS, naudodami  APP’SĄ išmaniuosiuose telefonuose. Svarbu: nepamirškite 
telefonuose aktyvuoti BlueTooth ir GPS.
 
TAM, KAD PRADĖTUMĖTE NAUDOTIS:

2. Reikia prisiregistruoti (mygtukas „REGISTER”). Prisiregistravus, atsiųskite buto ar 
komercinių patalpų numerį, telefono numerį ir el. pašto adresą, kuriuo registravotės, nes 
būtent šiuo el. paštu atsiųsime „SKAITMENINĮ RAKTĄ”.

3. Svarbu: nepamirškite telefonuose aktyvuoti BlueTooth ir GPS.

4. Vartai valdomi būnant 10-15 metrų atstumu nuo įvažiavimo/ išvažiavimo vartų.

ĮĖJIMAS/ĮVAŽIAVIMAS NAUDOJANT SKAITMENINĮ RAKTĄ

Sudomino? Išsamią konsultaciją suteiksime telefonu +370 696 10010
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The descriptions and illustrations in this User Guide are subject to change. The manufacturer 
reserves the right to effect any modifications deemed to be required for the technical, manu-
facturing and commercial development of the product, while leaving basic product features 
unchanged, and is allowed to do so at any time without modifying this documentation.

ENGLISH

Jūsų patogumui analogišką BLUETOOTH valdymo įrangą galime sumontuoti ir keliuose 
objektuose, tuomet keletą užtvarų galima bus valdyti naudojant tą patį app’są.

1. Į savo išmanųjį telefoną reikia atsisiųsti nemokamą programėlę „BLE Locking” iš „GOOGLE PLAY” arba „APP STORE” 
internetinių parduotuvių;

„BLE Locking“ euro cilindras skirtas patogiam nuomojamų butų aptarnavimui. Durys išliks tokios pačios – tiesiog 
pakeiskite esamą cilindrinę spyną ir turėsite skaitmeninius raktus, kurie valdomi iš „BLE Locking“ mobiliosios 
programėlės telefone. Cilindro akumuliatoriaus veikimo laikas yra 2+ metai, o programėlė automatiškai tai 
stebės ir jus informuos. Nereikia nerimauti dėl pamestų ar pavogtų raktų, taip pat nereikia susitikti raktu 
perdavimui. Kaip paprasta dalintis raktais su savo nuomininkams, dar lengviau juos ištrinti jiems išėjus iš patalpų. 
Taip pat yra galimybė bendrinti ribotus prieigos raktus pasirinktam laikotarpiui (pvz., savaitei), po kurio raktas bus 
automatiškai išjungtas. Be to, pametus mobilųjį telefoną, Euro cilindrą galima aktyvuoti naudojant 6 skaitmenų 
PIN kodą. Raktus galima gauti prisijungus prie naujojo telefono ir aktyvavus „BLE Locking“ mobiliają programėlę.

„BLE Locking“ euro cilindro naudojimas turi daug privalumų. Jūs sutaupote daug  brangaus laiko sumažinę fizinį 
kontaktą, kurio reikia norint perduoti raktą. Be to, fiziniai raktai gali kainuoti iki 10 kartų brangiau. BLE Locking 
sprendimo skaitmeniniai raktai kainuoja 1 EUR, o pirmieji 10 raktų yra nemokami. Mūsų sprendimas yra saugus ir, 
skirtingai nei fiziniai raktai, skaitmeninių raktų negalima kopijuoti ar dalytis trečiosioms šalims. Dar daugiau, 
užrakinimo istorija yra prieinama savininkui rodo, kada klavišai buvo naudojami.

„BLE Locking“ užraktas 
Greitas ir lengvas montavimas

Nėra kontaktinio rakto dalijimosi

Viena mobilioji programėlė visiems jūsų raktams

10 kartų pigiau nei fiziniai raktai

Nereikia interneto - veikia su Bluetooth

Banko lygio saugumas

Su mūsų sprendimu jūsų įėjimai gali būti suskaitmeninti per kelias minutes, 
o Jūs sutaupysite brangaus laiko ir pinigų!

Skaitmeninių raktų dalijimosi platforma
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