
Password Bluetooth

Bluetooth/ Password El 
Cylinder

Εγχειρίδιο
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Μάρκα

Πόρτες - Εφαρμογή

Πάχος Πόρτας

Θερμοκρασία

Κύκλος χρήσης

Υλικό πομόλου

Ξεκλείδωμα - Επιλογές

Είδος μπαταρίας

Ισχύς

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Χρώμα σώματος

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Bluetooth/ Password El Cylinder

Πόρτα ασφαλείας- Κύρια είσοδο-
Ξύλινη Πόρτα Γυάλινη Πόρτα 

5,5-10,5cm

-25o - 60o

100 χιλιάδες φορές

Κράμα ψευδαργύρου

Ξεκλείδωμα με κωδικό και Bluetooth

6 Μπαταρίες ΑΑΑ

3 .6V - 4.8V

Αντικατάστασιμες

Ασημί

> 1 έτους

Παράμετροι
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Bluetooth/ Password El Cylinder

Πόρτα ασφαλείας- Κύρια είσοδο-
Ξύλινη Πόρτα Γυάλινη Πόρτα 

5,5-10,5cm

-25o - 60o

100 χιλιάδες φορές

Κράμα ψευδαργύρου

Ξεκλείδωμα με κωδικό και Bluetooth

6 Μπαταρίες ΑΑΑ

3 .6V - 4.8V

Αντικατάστασιμες

Ασημί

> 1 έτους

Εξάγωνο 
κατσαβίδι

Κύλινδρος

Οδηγίες

Παρατηρήσεις: Σάρωση του κωδικού QR που είναι κολλημένος στο κουτί της μπαταρίας ή 
στο εξωτερικό μέρος του κουτιού, ώστε να συνδέσετε τον κύλινδρο σας με την εφαρμογή του 
κινητού.

ΜΗΝ  ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΙΣ!

Εξαρτήματα Ποσότητα Εικόνα

Εξαρτήματα
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Εσωτερική
λαβή

Βιδώστε την τρύπα  και 
σφίξτε μετά την τοποθέτη-
ση στην πόρτα

Έκκεντρο

Κοιλότητες για τη 
ρύθμιση τοποθέτη-
σης 

Εξωτερική
λαβή

Πλήκτρο 
Επιστροφής

Θήκη μπαταρίας

Πληκτρολόγιο 
Password

Τρύπα βίδας στη 
θήκη

Τρύπα βίδας

Τρύπα βίδας

Κάλυμμα 
από κράμα ψευδαρ-
γύρου 

Πλήκτρο 
Wake up

Λειτουργία Εγκατάσταση
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Αφαιρέστε τις βίδες

Αφαιρέστε το πόμολο 

Αφαιρέστε το πόμολο 

Αφαιρέστε τη βίδα από τον κύλινδρο

Ο κύλινδρος τοποθετείται στην τρύπα της 
κλειδαριάς εξωτερικά της πόρτας

Μετά τοποθετείται το πόμολο

Βίδα στερέωσης του κυλίνδρου.

Εγκατάσταση



Ρύθμιση του εξωτερικού  πομόλου

1). Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης: 
Μπορείτε να ορίσετε 10 κωδικούς πρόσβασης, 1 κωδικό πρόσβασης διαχει-
ριστή + 9 κωδικούς χρήστη, αποτελούμενοι από 6 ~ 12 ψηφία. 
Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς μπροστά ή πίσω από τον κωδικό πρόσβασης 
λιγότερους από 30 ψηφία. π.χ. το PW σας είναι 111111, μπορείτε να εισάγετε 
23 111111 78 για να ξεκλειδώσετε όταν κάποιος άλλος που δεν εμπιστεύεστε 
στέκεται δίπλα σας. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι «123456».

2). Πρώτο βήμα: Η τροποποίηση του εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης (ίδια 
με την τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή): 
a. Πατήστε    στο πληκτρολόγιο
b. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης      +123456+    , η λυχνία του πληκτρολο-
γίου θα αναβοσβήσει  τέσσερις φορές 
c.  Εισάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης +    + νέος κωδικός    εισαγωγή του 
νέου κωδικού πρόσβασης είναι επιτυχημένη 

Παρακαλούμε να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, διαφορετι-
κά θα πρέπει να το επιστρέψετε στο εργοστάσιο.

3). Δεύτερο βήμα: Πηγαίνετε στο μενού ρυθμίσεων. 
Πατήστε       στο πληκτρολόγιο, εισάγετε     + Κώδικας διαχειριστή +    , πηγαί-
νετε στο Μενού Ρύθμισης και επιλέξτε τη λειτουργία με (0 -- 6) και ξεκινήστε τη 
ρύθμιση.

Μενού ρύθμισης
Ρύθμιση



Μενού ρύθμισης
Ρύθμιση

Πατήστε 0

Ψηφιακό 
Κλειδί

Πατήστε 1

Λειτουργία

Λειτουγρία
Σίγασης

Καταχώριση 
κωδικού χρήστη 
 Διαγραφή κωδι-

κού χρήστη
Απενεργοποίηση 
του συστήματος

Ρύθμιση χρόνου 
ξεκλειδώματος

Διακόπτης BT

Λειτουργία 
Channel

Τροποποίηση του 
κωδικού πρόσβασης 

διαχειριστή

1. Ανοίξτε τη λειτουργία σίγασης που εμφα-
νίζεται με έναν κόκκινο φως
2. Ακύρωση λειτουργίας σίγασης: 
Εισάγετε    + κωδικό πρόσβασης διαχειρι-
στή  +    +0, εμφανίζεται μπλε φωτισμός

Λειτουργία σίγασης, όταν εισαχθεί ένας 
κωδικός πρόσβασης, η μουσική και ο ήχος 
των πλήκτρων θα σταματήσουν (Σημείωση: 
εκτός εάν η ισχύς δεν είναι αρκετή για να 
ενεργοποιηθεί  η ειδοποίηση και να εισέλθει 
σε κατάσταση ρύθμισης).

Προεπιλογή για να ανοίξετε το Bluetooth, όταν 
το πατήστε πρώτη φορά θα κλείσει το Bluetooth, 
θα αναβοσβήσει ένα κόκκινο φως, τη δεύτερη 
φορά που θα πατήσετε θα ανοίξει το Bluetooth , 
ένα μπλε φως θα αναβοσβήσει. 

Μέθοδος λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο Wake-
up, πληκτρολογήστε τον κωδικό+  πριν κλει-
δώσετε πάλι, πατήστε το πλήκτρο wake-up, 
εισάγετε τον κωδικό+  Ακύρωση: Πατήστε το 
πλήκτρο wake-up, πατήστε τον κωδικό + 

Η λειτουργία Channel Mode κρατάει τον 
μηχανισμό του κυλίνδρου και η πόρτα μένει 
συενχώς ξεκλείδωτη

4)  Ειδοποίηση  χαμηλής στάθμης μπαταρίας: Το κόκκινο φως θα ανάψει όταν η ισχύς είναι μικρότερη από 20%, 
παρακαλώ να αντικατασταθούν οι μπαταρίες 
5)  Εάν εισάγετε 5 φορές λάθος κωδικό εισόδου ή σκανάρετε  μη καταχωρημένες κάρτες, το πληκτρολόγιο θα ανα-
βοσβήσει 5 φορές, το σύστημα θα κλειδώσει για 3 λεπτά. Παρακαλώ διαγράψετε τα δεδομένα σφάλματος εισάγο-
ντας έναν σωστό κωδικό εισόδου πρόσβασης ή σκανάροντας μία κάρτα ξεκλειδώματος.

Εισαγωγή Νέου Κωδικού +    + Νέος Κω-
δικός + 

Normal  9 Χρήστες 

Διαγράψτε όλους τους κωδικούς πρόσβα-
σης και επαναφέρετε τη λειτουργία ήχου.
Αντικαταστήστε τον παλιό κωδικό πρόσβα-
σης διαχειριστή.

Ο χρόνος ξεκλειδώματος είναι το νούμερο 
που εισάγετε + 5 δευτερόλεπτα. Π.χ. ο χρό-
νος θα είναι 14 δευτερόλεπτα, εάν εισάγετε 
το 9

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη +

Πατήστε    για επιβεβαίωση για να επαναφέρε-
τε την αρχική κατάσταση

Εισαγωγή Νέος κωδικός +     + 
Νέος κωδικός +

Είσοδος 0-9

Παρατηρήσεις

Πατήστε 2

Πατήστε 3

Πατήστε 4

Πατήστε 5

Πατήστε 6



Κατεβάστε την εφαρμογή και σκανάρετε το QR Λειτουργία Εφαρμογής
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Λειτουργία Εφαρμογής

Sing in Log in
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Σύνδεση του Κυλίνδρου: 
Συνδεθείτε με την εφαρμογή, ενεργοποιήστε το bluetooth του τηλεφώνου μετά ακολουθή-
στε την εικόνα 1 Κάντε κλικ στο      για να πάτε στην εικόνα 2 και, στη συνέχεια, Κάντε κλικ 
στο εικονίδιο της πάνω δεξιάς γωνίας για να συνδεθείτε με την εφαρμογή. Εάν δεν μπορεί 
να το σαρώσει λόγω κάποιου λόγου κάντε κλικ στο εικονίδιο με το χέρι στην εικόνα 3 για να 
εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τους αριθμούς στον κωδικό QR. ) 
Η σύνδεση στο κινητό σας, σας δίνει το δικαίωμα διαχειριστή



11

 

 

Σύνδεση της Κλειδαριάς
Σαρώστε τον κώδικα QR για να συνδέσετε τον κύλινδρο με την εφαρμογή και ,στη συνέχεια κά-
ντε κλικ στην κλειδαριά για να συνδέσετε το Bluetooth. Εάν δεν ξεκλειδώσετε μετά τη σύνδεση, 
το Bluetooth αποσυνδέεται αυτόματα σε 3 λεπτά).

Μπροστά Πίσω

Μπορεί 
να συνδεθεί

Συνδέθηκε

Δε συνδέθηκε
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Ξεκλειδώστε
Μετά που θα συνδεθείτε κάντε κλικ       για να ξεκλειδώσετε (Μετά από 7 δευτερόλεπτα ξεκλει-
δώστε με Bluetooth, θα αποσυνδεθεί αυτόματα, παρακαλώ συνδεθείτε ξανά με  Bluetooth για 
να ξεκλειδώσετε ξανά)
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Αλλάξτε τον κωδικό επικοινωνίας
 Ο αρχικός κωδικός επικοινωνίας είναι 12345678. Παρακαλούμε να αλλάξετε τον κωδικό με την 
εγκατάσταση. Αφού ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος διαχειριστή, δεν μπορείτε να ξε-
κλειδώσετε μέχρι να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης επικοινωνίας APP.
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Τρόπος αλλαγής: Κάντε κλικ     μετά τη σύνδεση, μπείτε      , κάντε κλικ στην περιοχή ρυθ-
μίσεων της κλειδαριάς, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να επαληθεύσετε εάν 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με επιτυχία ή όχι.

Επαλήθευση: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για επιβεβαίωση.                 
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Άδεια μεταφοράς
Τα δικαιώματα που έχει ο διαχειριστής μπορεί να μεταφερθούν σε άλλα πρόσωπα, κάντε 
κλικ     για να επιλέξετε το όνομα που θα έχει η κλειδαριά, κάντε κλικ στο κουμπί «Next» 
για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου,
μετά εισάγετε «το password του διαχειριστή», κάντε κλικ στο OK για μεταφορά.
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Αποσύνδεση Κυλίνδρου (δικαιώματα διαχειριστή)
Κάντε κλικ    για να εισέλθετε στο προσωπικό κέντρο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο       και     για 
να επιλέξετε τον κύλινδρο που θέλετε να διαγράψετε. Κάντε κλικ στην επιλογή «επιβεβαίωση 
διαγραφής».
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Προσθήκη άδειας χρήστη
Κάντε κλικ  στο      για να εισέλθετε στο προσωπικό κέντρο. Στη συνέχεια κάντε κλικ        για να επι-
λέξετε τον κύλινδρο  που θέλετε να εξουσιοδοτήσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» και εισάγετε 
τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη, το επίπεδο άδειας, την περίοδο και τις φορές που θα ξεκλειδώ-
σει. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο Complete



Βοήθεια

Πατήστε HELP, για να δείτε το Manual, το βίντεο εγκατάστασης, τις περιπτώσεις λει-
τουργίας.



FAQ

Ερώτηση: Τι κλειδαριά είναι αυτή; Είναι τόσο καλή όσο παρουσιάζεται στη 
διαφήμιση; Είναι ασφαλής με απλή εγκατάσταση; 
Απάντηση: Παρέχει ένα ασφαλές και βολικό περιβάλλον, η εγκατάσταση 
διαρκεί 3 λεπτά, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της πόρτας ή του πάνελ, 
χρειάζεται αλλαγή μόνο του κυλίνδρου. 

Ερώτηση: Μετά την αλλαγή του κυλίνδρου ασφάλισης, το περιστροφικό 
πόμολο πίσω από την πόρτα μπορεί να κλειδώσει διπλά; 
Απάντηση: Ναι, δεν αλλάζουν οι αρχικές λειτουγρίες της κλειδαριάς

Ερώτηση: Ποιες μπαταρίες πρέπει να χρησιμοποιήθούν; 
Απάντηση: Στην κλειδαριά πρέπει να τοποθετηθούν 6 μπαταρίες ΑΑΑ και 
είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλότερης ποιότητας. 

Ερώτηση: Εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια και  εγκαταστήσουμε τον 
κύλινδρο σε κάθε ένα από αυτά, μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις πόρτες με 
τον ίδιο λογαριασμό App; 
Απάντηση: Ναι, μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις κλειδαριές με τον ίδιο 
λογαριασμό APP, θυμηθείτε να σημειώσετε διαφορετικό όνομα για κάθε 
κλειδαριά
Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει ισχύς στην εξωτερική κλειδαριά, τι κάνουμε; 
Απάντηση: 1.Υπάρχει το εφεδρικό σύστημα στο πίσω πόμολο (Μπορείτε 
να ανοίξετε την κλειδαριά από την πίσω πόμολο μέσω bluetooth, η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας του πίσω πομόλου είναι διπλάσια από την μπροστινή.), 
Απλά ανοίγετε το κινητό σας, ώστε να ανοίξει η πόρτα. 2. Ή μπορείτε να 
αντικαταστήσετε τις μπαταρίες απευθείας για την μπροστινή λαβή έξω από 
την πόρτα.



Subscription Account: We.lock (more information)




