
Első használat előtti teendők:

A beépített microUSB csatlakozón keresztül töltse fel teljesen a 

lakat akkumulátorát.

A töltést folyamatosan világító piros LED jelzi az ujjlenyomat 

olvasó szenzor mellett. A teljesen feltöltött akkumulátort, a 

piros LED kikapcsolása jelzi. Ekkor húzza le a kábelt és az eszköz 

használatra kész. Az akkumulátor kb. 800-1000 db nyitás-zárást 

biztosít egy feltöltéssel. Az akkumulátort javasolt 1-2 havonta 

újratölteni. Alacsony akkumulátorszint esetén a készüléken lévő 

piros LED ötöt, a zöld LED egyet villog a lakat kinyitásakor.

ADMIN ujjlenyomatok rögzítése:

Gyári állapotban a lakat minden ujjlenyomatra kinyílik. Az első 

ujjlenyomat regisztrálásához tartsa rajta az ujját a szenzoron, 

amíg a kék LED folyamatosan világítani nem kezd. Ezután érintse 

hozzá 5x az ujját a szenzorhoz, minden érintés alkalmával a 

sikeres ujjlenyomat olvasást zöld LED nyugtázza. Ezt követően a 

lakat csak erre az ujjlenyomatra oldja a reteszt és nyílik ki. 

Második ADMIN ujjlenyomat rögzítése:

Az előzőleg regisztrált ADMIN ujjlenyomattal lehetőség van 

rögzíteni második ADMIN ujjlenyomatot. Tartsa az ADMIN ujját 

kb. 5 mp-ig a szenzoron, amíg a kék LED folyamatosan nem világít, 

majd érintse hozzá ötször a második ADMIN joggal regisztrálni 

kívánt ujjat. Minden érintés alkalmával a sikeres ujjlenyomat 

olvasást zöld LED jelzi. 

Az első két regisztrált ujjlenyomat ADMIN jogosultsággal 

rendelkezik majd. Ezekkel az ujjlenyomatokkal van lehetőség 

további ujjlenyomatokat hozzáadni, illetve törölni az összes 

ujjlenyomatot a rendszerből. 

További ujjlenyomat rögzítése:

Hasonlóan az előző ujjlenyomat regisztrációhoz, helyezze az 

egyik ADMIN ujjat a szenzorra és tartsa rajta kb. 5 mp-ig a kék LED 

folyamatos világításáig. Ezután helyezze 5 alkalommal a szenzorra 

a regisztrálni kívánt ujjat. Minden ujjlenyomat olvasáskor 

zöld LED jelzi a sikeres olvasást és mentést. Ezután ezzel az 

ujjlenyomattal is nyitható a lakat, de ez az ujjlenyomat már nem 

tud további ujjlenyomatot rögzíteni, mert nem rendelkezik kellő 

jogosultsággal. (maximum 2+18 ujjlenyomat használható)

Gyári visszaállítás – ujjlenyomatok törlése:

Lehetőség van a gyári állapot visszaállítására, azaz minden 

ujjlenyomattal nyílni fog a lakat, mint új korában. Ehhez az egyik 

ADMIN jogosultsággal rendelkező ujjlenyomatra lesz szükség. 

Helyezze az ujját a szenzorra és tartsa rajta kb. 8 mp-ig, amíg a 

piros LED világítani nem kezd. Ekkora emelje fel az ujját róla és 

még egy alkalommal érintse a szenzorhoz. Ezzel megerősítette 

törlési szándékát, melyet a zöld LED felvillanása jelez.

Felszerelés, használat:

A kerékpárlakatot használaton kívül tárolja a tartozékként 

kapott kerékpáros konzolon, melyet két csavar segítségével 

tud felfogatni a kerékpárra. A piros gombbal oldhatja a lakat 

rögzítését a tartókonzolról. A tartót úgy kell elhelyezni, hogy a 

lakat az esetleg környezeti hatásoknak kevésbé legyen kitéve, 

helyezze például a nyeregcsőre a tartót. A lakatfedelet mindig 

zárja vissza, hogy védje a szenzort és a microUSB csatlakozót az 

időjárástól.

Műszaki adatok:

Akkumulátor típusa: 3 V Polymer Li-Ion

Akkumulátor kapacitása: 150 mAh

Akkumulátor üzemideje:
kb 800-1000 nyitás/zárás

(max 3 hónap alatt)

Csatlakozó: MicroUSB 3V, 200 mA

Szenzor mérete: 12 x 12 mm

Tárolható ujjlenyomatok száma: 20 db

Cseppálló: Igen

Védettség: IP??

Működési hőmérséklet: -10 °C – +45 °C

Sodrony hossza: 150 cm

Sodrony vastagsága

(szigetelés nélkül):
4 mm

Anyag: Acél

Szín: Fekete
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1. fedél

2. micro USB csatlakozó

3. LED visszajelző

4. ujjlenyomat érzékelő

5. retesz

BICYCLE LOCK
 WITH FINGERPRINT SENSOR 57085


