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Ilustrace visacího zámku iLock 

 
 
 
Technické parametry visacího zámku iLock 

- baterie – Li-Pol, 3,7V, 130mAh 
- čtečka otisků prstů 
- bluetooth 4.0 
- mikroUSB konektor 
- odolnost – IP65 
- LED dioda 
- inikace kritického stavu baterie 

Obsah balení 

- visací zámek iLock 
- microUSB kabel  
- český manuál  

      tlačítko pro zapnutí zámku 

čtečka otisku prstu 

microUSB konektor pro nabíjení baterie 
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Instalace a používání aplikace Nokelock pro konfiguraci visacího zámku 
 

 Pro instalaci mobilní aplikace naskenujte QR kód na zadní straně visacího zámku, 
nebo vyhledejte aplikaci s názvem “Nokelock” v GooglePlay nebo AppStore. 

 Vytvořte si účet zadáním emailové adresy a libovolného hesla. Pro aktivaci účtu 
zadejte kód, který Vám přijde na email.  

 V aplikaci vyberte volbu “add lock” a opět naskenujte QR kód na zadní straně visacího 
zámku. Visací zámek se nyní pomocí bluetooth spojí s telefonem a aplikací. POZOR – 
mobilní telefon nesmí být v momentě spojování připojen k žádnému jinému 
bluetooth zařízení. 

 Nyní je visací zámek připraven pro konfiguraci a používání. 
 Volbou “unlock” visací zámek odemknete. Volbou “Fingerprint Setting” nastavíte 

otisk prstu. Volba “Usage Records” slouží pro prohlížení přístupů.  
 Pro změnu jména visaícho zámku zvolte volbu “Change Remark name” v menu se 

symbolem nastavení v pravém horním rohu obrazovky. 
 Visací zámek iLock funguje vždy pouze s jedním uživatelským účtem. Pokud chcete 

zámek připojit k jinému účtu, musíte ho nejprve od stávajícího účtu odpojit, a to 
volbou “Unbind” v menu se symbolem nastavení v pravém horním rohu obrazovky. 
POZOR – tato operace vymaže historii přístupů. 
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 Po nastavení otisku(ů) je možné zámek odemykat otiskem prstu, přiložením prstu na 
čtečku otisků na přední straně visacího zámku. 

 Pokud je čtení otisku prstu neúspěšné, LED dioda svítí červeně, pokud je čtení 
úspěšné, LED diode svítí modře. 

 


