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ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

 

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 
Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και εγκαταστήστε τρεις αλκαλίκες 
μπαταρίες τύπου ΑΑΑ. 

Ατσάλινο καλώδιο 
ασφάλισης δικύκλου 
 

Μπάρα ασφάλισης 
 

Κουμπί κλειδώματος 

Βομβητής σειρήνα 
 

LED 

Κάλυμμα μπαταρίας 
 

Σιλικόνη  στεγανοποίησης 
διαμερίσματος μπαταριών 
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Μόλις τις εγκαταστήσετε θα ακουστεί ένας ενδεικτικός ήχος και το led ένδειξης 
λειτουργίας θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα. 
 
Βιδώστε καλά το κάλυμμα της μπαταρίας δίνοντας προσοχή να μην βγει ο 
ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης. 
 
Σε περίπτωση που η φόρτιση των μπαταριών πέσει κάτω από 20% το 
ενδεικτικό θα αναβοσβήνει σε κόκκινο και μπλε χρώμα. Αντίστοιχα θα υπάρχει 
ένδειξη στην εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει στο κινητό σας. 
 
Προσοχή αν η στάθμη φόρτιση των μπαταριών πέσει κάτω από 5% η 
κλειδαριά δεν θα μπορεί να ξεκλειδώσει. 
 
Σημαντική σημείωση:  Για να μπορεί να ελεγχθεί η κλειδαριά από την 
εφαρμογή το κινητό σας θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια 
λειτουργίας του Bluetooth (σε απόσταση <5m από την κλειδαριά). 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Η εφαρμογή ελέγχου της κλειδαριάς είναι συμβατή με Ιos και Android 4.3 ή 
μεταγενέστερο και Bluetooth 4.0 
 
Η εφαρμογή που λειτουργεί με την κλειδαριά ονομάζεται SLBLOCK  
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ΚΛΕΙΔΩΜΑ  

 

 
 
Ασφαλίστε το καλώδιο στην υποδοχή και πιέστε το κουμπί κλειδώματος. Θα 
ακουστούν τρείς ενδεικτικοί ήχοι και η κλειδαριά θα ασφαλίσει. 
 
 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ  ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Έχοντας ενεργοποιημένο το Bluetooth στο κινητό σας ανοίξτε την εφαρμογή 

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  (η σύνδεση είναι δυνατή μόνο αν η κλειδαριά 
είναι κλειδωμένη). Στην εφαρμογή πιέστε ADD  
 

 
και στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό που θα ζητηθεί (ο εργοστασιακός είναι 
123456) 
 

 
 
Θα εμφανιστεί η κλειδαριά στην εφαρμογή σας. 
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ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 

 
Πιέστε το εικονίδιο της κλειδαριάς και στην συνέχεια επιλέξτε Unlock. 

 
 
 
 
Αν το ενδεικτικό αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα η κλειδαριά δεν είναι 
κλειδωμένη.  
Αν το ενδεικτικό αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα  η κλειδαριά  είναι 
κλειδωμένη.  
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 
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Αν στην εφαρμογή επιλέξετε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Auto Unlock 
όποτε το κινητό είναι κοντά στην κλειδαριά αυτή θα είναι ξεκλειδωμένη ενώ 
όταν απομακρύνεται από αυτή η κλειδαριά θα κλειδώνει αυτόματα. 
 
 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

 
Αν ενεργοποιήσετε τον συναγερμό ανίχνευσης κραδασμών όταν η κλειδαριά 
ανιχνεύει κραδασμό αρχικά θα εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο για 1 sec 
και αν η διέγερση συνεχίζει θα ηχεία συναγερμός για 30 sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΥΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Αν ηχεί συναγερμός αυτός μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο από την 
εφαρμογή στο κινητό σας και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στην εμβέλεια του 
Bluetooth και η εφαρμογή σε αυτό θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αλλάξετε τον εργοστασιακό κωδικό πρέπει να τον σημειώσετε 
σε ένα ασφαλές σημείο. Αυτός είναι απαραίτητος αν χρειαστεί να δηλώσετε 
την κλειδαριά και σε ένα άλλο κινητό.  
 
 
ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ 
Ηχεί συναγερμός όταν η 
κλειδαριά είναι 
κλειδωμένη 

Το κάλυμμα μπαταριών 
δεν έχει κλείσει καλά. 
Το καλώδιο δεν έχει 
ασφαλίσει καλά στην 
υποδοχή. 
Ο συναγερμός 
κραδασμών είναι 
ενεργοποιημένος 

Βιδώστε καλά τις βίδες 
του καλύμματος 
μπαταριών. 
Ασφαλίστε την 
κλειδαριά. 
Απενεργοποιήστε το 
ανιχνευτή κραδασμών. 

Η κλειδαριά δεν 
ξεκλειδώνει 

Η κλειδαριά είναι έξω 
από την εμβέλεια του 
Bluetooth. 
H φόρτιση των 
μπαταριών είναι πολύ 
χαμηλή. 
Πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία. 

Ενεργοποιήστε το 
bluetooth. 
Πλησιάστε το κινητό 
στην κλειδαριά. 
Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες. 
Ζεστάνετε με τα χέρια 
σας την κλειδαριά. 

Η κλειδαριά δεν 
κλειδώνει 

Χαμηλή στάθμη 
μπαταριών 
 

Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες. 
 

Δεν προκαλείτε 
συναγερμός 
κραδασμού. 

Δεν έχετε ενεργοποιήσει 
τον ανιχνευτή 
κραδασμού. 
Ο κραδασμός είναι 
ασθενής 

Ενεργοποιήστε τον 
ανιχνευτή. 
Απαιτείται κραδασμός 
με επιτάχυνση >0.6g. 

 
 


