
  GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
TERMÉK LEÍRÁSA 
A ulockme zárvezérlő elektronika, egy vezeték nélküli Bluetooth 
eszköz, melyre telefonkészülékkel kapcsolódva zárak és kapcsolók 
vezérlését teszi lehetővé otthonunkban, irodánkban.  A termék 
képes több elektromos és sík mágneses zárszerkezet, 
világításkapcsoló, garázskapu illetve egyéb eszközök vezérlésére, 
telefonra letöltött alkalmazás segítségével. A működéshez 
mobiltelefon szükséges, amely rendelkezik Bluetooth 4.0 
támogatással. Android 4.4 vagy későbbi verzióval működő 
készülékek, illetve Apple iPhone 4S vagy későbbi verzió, iPad 4, 
Mini2 vagy későbbi verziók. 

 
GYORS BEÜZEMELÉS LÉPÉSEI 
 
1.   Ulockme alkalmazás telepítése az adminisztrátor 
       mobilkészülékére AppStorevagy GooglePlay használatával. 
 
2.   Bluetooth bekapcsolása az adminisztrátor mobilkészüléken 
 
3.   Termék bekötése a bekötési ábra szerint 
     a. Ha szükséges a relé nélküli kimenetekre relé panel szakszerű 
 bekötése 
     b. Eszközök (elektromos zárak, lámák, egyebek) szakszerű 
 bekötése a relével ellátott kimenetekre 
     c. Gondoskodjon mágneszárak esetén védődióda zároldali 
 elhelyezéséről 
     d. 230V-os eszközök bekötése esetén használjon segéd relét, 
 illetve ajánlott a Finder által gyártott váltóáramú relék 
 használata az ilyen fogyasztók kapcsolására 
     e. Vezérlő készülék tápellátásának bekötése (12-24V AC/DC) 
 
4. Vezérlő készülék feszültség alá helyezése 
 
5. Mobil alkalmazással a vezérlő használatba vétel, 
 adminisztrátori regisztráció 
     a. Indítása után vezérlő felderítése, majd kiválasztása az 
 alapértelmezett uLockMe névre koppintva 
     b. Megjelenő kapcsoló képernyővel együtt párosítási kérelmet 
 fogadjuk el 
     c. Regisztráció kezdeményezése az egyik kapcsolóra koppintva  
     d. Megjelenő Registration felületen Username kitöltése, 
 Continous kulcs típus, Send gomb koppintás 
     e. Registration successful üzenet elfogadása után jobb felső 
 Refresh icon megnyomásával kapcsoló állapotok frissítése, 
 kulcsigényre kiválasztott 
 kapcsoló Registered állapotra frissül, Keys és Events menü 
 alul megjelenik. 
 
6. Mobil alkalmazással a vezérlő kapcsolóinak, órájának és 
 nevének beállítása 
     a. Settings menü, Gate, Garage, Light, Switch kiválasztása és 
 gyári beállításainak ellenőrzése, módosítása, update gomb 
 megnyomásával a vezérlő beállítások frissítése 
     b. Settings menü, Controller Info panel, Update Time gomb 
 koppintásával vezérlő idejének beállítása mobil készülékünk 
 időbeállítását veszi fel. 
     c. Settings menü, Device name és Device description 
 szövegmezőinek átállításával a felderítés képernyőn 
 megjelenített vezérlő nevét és kapcsoló képernyőn 
 megjelenő leírását állíthatja be. 
 

A készülék beüzemelése elkészült.  

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta 
termékünket! 
 

 
A HELYES BEÜZEMELÉS 
Kérem, részletesen olvassa végig a részletes HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT, illetve a termék szakszerű beüzemeléséhez az ott 
1.1. , 1.2., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9.1 címszavak alatt leírtakat kövesse. 
Ezzel elkerülheti az esetleges hibás beüzemelést, vagy az 
illetéktelen nyitás hozzáférés lehetőségét! 
Kérjük, hogy az eszköz beüzemelését az 1.2 címszó alatt leírtak 
valamint a hivatkozott telepítési leírás figyelembevételével 
körültekintően végezze el a használatba vételt megelőzően. A  
GYORS BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓT kizárólag gyakorlattal 
rendelkező műszerészek, biztonságtechnikai beszerelők illetve 
elektromos zárszerelők részére ajánljuk. Abban leírtak csak a 
készülékre vonatkozó egyedi bekötési információkat részletezik, 
szakszerű beszereléshez szükséges általános beszerelési 
tudnivalókat nem tartalmaznak. 


