
1. A mechanikus kulcsokat kérjük, tartsa kívül, arra az esetre. ha az egyéb nyitási opciók
 nem működnének.

2. Kérjük, alacsony töltöttségi szint riasztása esetén, cserélje ki az akkumlátort.

3. Telepítés előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Figyelem:

Használati útmutató

SMARTZILLA Ujjlenyomat Olvasó Okos Zár G11B-T Hosszított
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1.1.
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Ellenőrizze az alábbi táblázatot, hogy a csomag tartalmazza-e az összes alkatrészt.

Előlap SlidingScrews:16*5mm

Hátlap
Zártest csavarok:10*5
(Aluminium ajtóhoz)

Zártest:55*72 Zártest csavarok:25*4mm
(Fa ajtóhoz)

Kártya
M5*20mm csavar
35-50mm ajtó vastagsághoz

Mechanikus kulcs
M5*30mm csavar
30-65mm ajtó vastagsághoz

Vízálló gumi lemez M5*50mm csavar
50-65mm ajtó vastagsághoz

Csavarok:M5*30mm

Strike&StrikeBox Chuck

Használati útmutató

Zárszerkezet

1.2. Csomag tartalma

NO Megnevezés db NO Megnevezés db

2 4

3

4

6

7

8 16

Bevezetés

Akkumlátor fedél

Hátlap

Kulcslyuk
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H52

4KG 35-65mm

-10℃-55℃

0-95%

Modell Aluminium ajtó
Fa ajtó

Anyag Panel：SS304
  Üzemi
feszültség

Ajtók

6V/4xAA elemek

Zár súlya Ajtó vastagság

Nyitási módok

Bluetooth
Ujjlenyomat

Jelszó
Kártya

Mechanikus kulcs
Gateway

Kapacitás

Szín
Ezüst
Fekete

    Üzemi
hőmérséklet

Alacsony
töltöttségi
szint riasztás

Kevesebb, mint 4.8V
     Üzemi
páratartalom

Jellemzők:

1.3. Specifikációk

Félvezető ujjlenyomat-érzékelő (508 dpi)

Áthaladási mód

Felhasználói ID hozzáférés & Felhasználói feloldási lista

Rozsdamentes acél kilincs

Hangvezérelt működés

Automatikus biztonság és betörés riasztás

Hangbeállítás funkció

Automatikus zárolási idő beállítása

Privát zárás

Kettős kombinációs mód

Lopásgátló jelszó

Vészhelyzeti tápellátás USB-n keresztül

Ujjlenyomat+Jelszó+Kártya≤100

Kilincs: cink ötvözet
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2.1.Állítsa be a kilincs irányát
Megjegyzés: Állítsa be kilincset az ajtó nyitásának megfelelően.

Előlap:

Hátlap:

2. Telepítés

1. Lazitsa meg a négy csavart. 2. Forgassa a kilincset balra vagy jobbra. 3. Az irány beállítása után helyezze
    vissza a csavart.

1. Lazitsa meg a négy csavart. 2. Forgassa a kilincset balra vagy jobbra. 3. Az irány beállítása után helyezze
    vissza a csavart.
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direction(shows in
image) always upward.

1. Telepítse a zártestet 2. Szerelje fel a csúszó csavarházat

3. Csatlakoztassa az elő- és hátlapot

5. Helyezze be az akkumlátort

2.2. Telepítési rajz

4. Telepítse a hátlapot

1. A csavarház helye a szögletes
tengelytől 55 mm és 100 mm között
állítható.

2. A lyukfúrás helyétől vagy a régi
ajtólyuktól függően.

Tartsa a nyíl irányát (a képen látható
módon) mindig felfelé.
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account to register. The country/region of the APP will

be the same as the phone's. You can also change it by

yourself when registering.（You cannot change the

country/region after the registeration). Enter mobile

number/email and click”Get Verification Code”；

If you have downloaded Wechat or QQ on your phone, you can click the

Wechat/QQ icon in the log in page. You can log in using your wechat/QQ account

after authorizing it.If you are using iPhone,you can also log in with Apple ID.

Keressen rá, majd töltse le a ,,Smartzilla"
alkalmazást a főbb alkalmazás áruházakból,
vagy olvassa be az alábbi QR kódot a letöltéshez.

3.1. Letöltés

3.2. Regisztráció

3. Applikáció

1. Kattintson a „Regisztráció” gombra, és miután megjelenik,
olvassa el az Adatvédelmi irányelveket. Kattintson az „Elfogadom”
gombra, és lépjen be a regisztrációs oldalra.

2. A regisztrációhoz használhatja e -mail vagy mobilszámát.
Az applikáció országa/régiója megegyezik a telefonéval.
A regisztráció során saját maga is megváltoztathatja. A regisztrációt
követően nem módosíthatja az országot/régiót. Írja be
mobilszámát/e -mail címét, majd kattintson az „Ellenőrző kód
lekérése” gombra.

3. Írja be az ellenőrző kódot, és nyissa meg a jelszóbeállító oldalt.
Állítsa be jelszavát, majd kattintson a "Kész" gombra.

Ha már rendelkezik fiókkal, csak jelentkezzen be.

1) A rendszer automatikusan megkeresi az aktuális országot/régiót, ahol tartózkodik.
    Vagy maga is kiválaszthatja az országot/régiót.

2) Adja meg mobilszámát/ e -mail címét és jelszavát.
 

3.3. Belépés
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3.4. Zár hozzáadása

1. Érintse meg az ,,Eszköz hozzáadása" elemet a kezdőlapon vagy a „+” gombot az oldal
jobb felső sarkában hogy lépjen az Eszköz hozzáadása oldalra, majd manuálisan adhat hozzá
eszközöket, vagy kereshet eszközöket, amelyeket hozzá kiván adni az alkalmazáshoz.

2. Kattintson a bal oldali "biztonsági eszközök" kategóriára, és keresse meg az ajtózárat.

3. Nyomja meg a 8+# gombot a záron, ha a művelet sikeres, a billentyűzet villogni kezd, a zár
keresési állapotba lép.

4. Az ajtózár keresése után kattintson a "+" gombra a hozzáadáshoz.

file:///D:/%E6%9C%89%E9%81%93/Dict/8.9.5.0/resultui/html/index.html
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users in the family group in the app; when a new user is added to

the door lock member. Note: Delete family members can only be
operated in the family member management of the app

2. Other members-refers to users who only appear in the door

lock, not users in the app family group. Adding or deleting such

users will not affect the members of the app family group

permission is permanent, and the member has the corresponding
use permission until the administrator deletes the member

2.Door opening method: the administrator can determine the
type of permission the member has to open the door; if the
administrator closes all the door opening permissions of the
member, the user can no longer maintain his own door opening
method through the app, and can only use the existing door
opening method the way

of the validity period for other members. It can be set to be

permanently effective, or a specified start time-end time can be set.

2.Door opening method. The administrator can determine the

type of permission for the member to open the door;(Same as

family members)

3.After creating another member, the administrator can

associate the member with a user of the app through the "share"

operation. When the user’s specified end time is reached, the user’s

app will automatically lose the device

3.5. Felhasználó hozzáadása

3.5.1. Felhasználók kezelése

1. Családtagok: Ezek a tagok összhangban vannak az alkalmazásban lévő családi csoport
felhasználóival; amikor egy új felhasználót adnak hozzá az alkalmazás családi csoportjához,
még egy családtag jelenik meg az ajtózárban. Megjegyzés: A családtagok törlése csak az
alkalmazás családtagkezelésében működtethető.
 
 
2. Többi tag: Azokra a felhasználókra vonatkozik, akik csak az ajtózárban jelennek meg,
az alkalmazáscsaládban nem. Az ilyen felhasználók hozzáadása vagy törlése nem érinti az
alkalmazáscsalád tagjait.

1. Érvényességi idő: Hozzáadás után a családtagok használati engedélye állandó,
és a tag rendelkezik a megfelelő használati engedéllyel, amíg a rendszergazda
nem törli a tagot.
 
 
2. Ajtónyitás módja: Az adminisztrátor meghatározhatja, hogy a tagnak milyen típusú
engedélye van az ajtó kinyitására; ha a rendszergazda bezárja a tag összes ajtónyitási
engedélyét, akkor a felhasználó már nem tudja fenntartani saját ajtónyitási módszerét
az alkalmazáson keresztül, és csak a meglévő ajtónyitási módszert használhatja

1. Érvényességi idő: Az adminisztrátor meghatározhatja a többi tag érvényességi idejét.
Be lehet állítani, hogy állandó legyen, vagy beállíthat egy meghatározott kezdési és
befejezési időt.
 
 
2. Ajtónyitási módszer: Az adminisztrátor meghatározhatja, hogy a tag milyen típusú
jogosultsággal nyissa ki az ajtót; (Ugyanaz, mint a családtagoknál)
 
 
3. Egy másik tag létrehozása után a rendszergazda a „megosztás” segítségével
társíthatja a tagot az alkalmazás felhasználójával

Két féle felhasználó

Családtagok kezelése:

Többi tag kezelése:
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records are arranged in reverse order. The unlock ID that has

been associated with the user name will directly display the

corresponding user name, and the unlock ID that has not been

associated with the name will display the specific unlock ID

Bluetooth, the door opening record will be displayed to the APP

in real time, otherwise the record will be cached locally in the

door lock, waiting for the next time the door lock is connected

with the mobile phone Bluetooth and the door is opened for

supplementary transmission;

nt, password, card, temporary
password, automatic lock and volume setting。

will be automatically locked five seconds after
unlocking. If you turn off this setting, the lock is
in normally open mode

app, the administrator can collect fingerprints for
himself or other family members;Before
collecting,select the user corresponding to the
fingerprint to be added.Click "Start Collection" to
enter the fingerprint collection interface, each
fingerprint collection needs to enter five times
fingerprints

3.5.2. Nyitási előzmények

3.6. Nyitási mód beállítása

3.6.1. Ujjlenyomat-kezelés

Lekérdezheti az ajtónyitási naplót, és a rekordok fordított sorrendben
lesznek elrendezve. A felhasználónévhez társított feloldási azonosító
közvetlenül a megfelelő felhasználónevet, és a névhez nem társított
feloldási azonosító az adott feloldási azonosítót, jeleníti meg.

ajtónyitás rekordja valós időben jelenik meg az applikációban, ellenkező
esetben a rekord helyben tárolódik az ajtózárban, és várja, hogy a
következő alkalommal csatlakoztassa az ajtózárat a mobiltelefont.

Az ajtózár csatlakoztatásával az adminisztrátor ujjlenyomatokat
gyűjthet magának vagy más családtagoknak; Gyűjtés előtt
válassza ki a hozzáadni kívánt ujjlenyomatnak megfelelő
felhasználót. Kattintson a "Gyűjtés indítása" gombra az
ujjlenyomatgyűjtő felület megnyitásához. Ötször kell megadnia
az ujjlenyomatát

B) Ha bekapcsolja az automatikus zárolási beállítást, nyitás után
öt másodperccel automatikusan lezáródik. Ha kikapcsolja ezt a
beállítást, a zár normál nyitott módban van.

A nyitó napló megjelenítéséről:
Ha az ajtózár csatlakoztatva van a Bluetooth mobiltelefonhoz, az

A) Kezdőlap beállításainál, beállíthatja az ujjlenyomatot,
a jelszót, a kártyát, az ideiglenes jelszót, az automatikus lezárást
és a hangerőt.
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the administrator can enter the password for himself
or other family members; before adding the
password, select the user corresponding to the added
password

Click "Add Password" to enter the password entry
interface, which supports random generation and
custom passwords. Remarks: The hijacking password
refers to opening the account. Using this password to
open the door will trigger an app hijacking alarm (the
same applies to fingerprints and door cards).

Bluetooth, the administrator can enter the door
card for himself or other family members; before
adding the door card, select the user
corresponding to the added door card and click
"Add door card" to enter the card entry interface,
and place the door lock on The door lock
corresponds to the sensing area for swiping input

bluetooth app, the administrator can enter a

temporary password for himself or other family

members; choose a one-time password or a periodic

password as needed.

you can generate a one-time code, Offline Temporary

Code, and clear code,These passwords are randomly

generated and do not need to be set

3.6.2. Jelszókezelés

3.6.3. Ajtókártya-kezelés

3.6.4. Ideiglenes kódkezelés

Csatlakoztassa az ajtózárat a alkalmazáson
keresztül, a rendszergazda megadhatja saját vagy más
családtagjának jelszavát; a jelszó hozzáadása előtt válassza
ki a hozzáadott jelszónak megfelelő felhasználót.
 
Kattintson a "Jelszó hozzáadása" gombra a jelszóbeviteli
felület megnyitásához, amely támogatja a véletlenszerű
generálást és az egyéni jelszavakat.

Csatlakoztassa az ajtózárat az alkalmazáson
keresztül, a rendszergazda megadhatja az ajtókártyát
magának vagy más családtagoknak; az ajtókártya
hozzáadása előtt válassza ki a hozzáadott ajtókártyának
megfelelő felhasználót, majd kattintson az "Ajtókártya
hozzáadása" gombra a kártyabeviteli felületre való
belépéshez, és helyezze a kártyát az ajtózár megfelelő
érzékelési részéhez.

Online kód: Az ajtózár bluetooth alkalmazással történő
csatlakoztatásával az adminisztrátor átmeneti jelszót adhat
meg önmagának vagy más családtagoknak; szükség szerint
válasszon egyszeri vagy időszakos jelszót.

Offline kód: Ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva, létrehozhat
egyszeri kódot, offline ideiglenes kódot és egyértelmű kódot.
Ezek a jelszavak véletlenszerűen jönnek létre, és nem kell őket
beállítani.
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that if the router supports both 2.4g and 5G modes, the phone must be connected to a 2.4g

network; 2.4g and 5G hybrid modes are not

supported).

stable, confirm that the distribution network

indicator light (blue light) is in the state of

blue.If the indicator is in other state, long

press the reset button near the power jack

until the blue light is always on. The positions

of the indicator and the button are as shown

in the picture.

in the upper right corner -- "Select device

type" gateway and Others "--" Wireless Gateway (Bluetooth) ", as shown in picture 1.

indicator flashes, search for the device according to the prompt and complete the addition (as

shown in picture 3, 4 and 5).

2 3 541

3.7. Gateway hozzáadása

3.7.1. Bluetooth gateway hozzáadása

1. Kapcsolja be a gatewayt. A telefonon bekapcsolja a Bluetooth-t és csatlakozzon 2.4GHz-es Wi-Fi-hez
(vegye figyelembe, hogy ha a router támogatja mind a 2.4GHz-es, mind az 5G-s módot, akkor a telefont
2.4GHz-es hálózathoz kell csatlakoztatni; 2.4GHz és 5G hibrid módok nem támogatottak).

2. Miután az gateway be van kapcsolva és stabil,
győződjön meg arról, hogy az elosztóhálózat
jelzőfénye (kék fény) kék állapotban van. Ha a
jelzőfény más állapotban van, nyomja meg
hosszan a visszaállító gombot a hálózati
csatlakozó közelében, amíg a kék jelzőfény
nem világít. A jelzőfény és a gomb helyzete a
képen látható.

3. Kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra vagy a "+" gombra a jobb felső sarokban. Válassza ki az

4. A 2. képen látható módon állítsa alaphelyzetbe az eszközt a felszólításnak megfelelően,
győződjön meg arról, hogy a piros jelzőfény villog, keresse meg az eszközt a felszólítás szerint,
és fejezze be a hozzáadást (a 3., 4. és 5. képen látható módon).

eszköztípust gateway és egyebek, Vezeték nélküli gateway (Bluetooth) ", az 1. képen látható módon.
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the door lock has been locked. At this time, you can
only pass the administrator's verification to unlock or
press it again, and it prompts that the "unlock"
electronic anti-lock function is closed.

1 2 3

2.The lock can be opened using default code 123456 followed
by # in trial mode

3. When the voltage is lower than 4.6V, the lock will
automatically alarm every time. After the alarm, the lock can be
unlocked for 200 times. After the number of times, the delay time

4.passage mode: When the touch screen is lit, a voice prompt
"Please enter lock information" is given. At this point, enter valid
lock information. Press "5" and then press "#", and the voice
prompt "passage mode, please pay attention to lock" is given to
open passage mode mode.Enter valid unlock information again.
passage mode closed.

the battery, long press the
"Reset" button on the back panel
for 5s, prompt "initialization
success" and the initialization is
complete

Device APP panel (as shown in picture 1), select add

in the list, and jump to the list of Bluetooth door lock

devices that have been added (as shown in picture

2);

select the "door lock" sub-device (as shown in

picture 3), and start the bluetooth door lock

distribution network process

1. módszer: Lépjen be a Bluetooth gateway
applikációjának a paneljébe (az 1. képen látható módon),
válassza a hozzáadás lehetőséget a listában, és ugorjon
a hozzáadott Bluetooth ajtózáraklistzjához (a 2. képen
látható módon);

2. módszer: Válassza ki a keresendő új eszközt,
válassza ki az "ajtózár" aleszközt (a 3. képen látható
módon), és indítsa el a bluetooth ajtózár elosztási
hálózati folyamatot

Megjegyzés:
 
1) Az elem cseréje után vissza kell állítani az időt
 
2) A zár nyitható az alapértelmezett 123456 kóddal #-el utána, próba módban
 
3) Ha a feszültség alacsonyabb, mint 4,6 V, a zár minden alkalommal
    automatikusan riaszt. A riasztás után a zár 200-szor nyitható a zár.
    Azután sokszor, a zárnyitás késleltetési ideje 2 másodperc lesz.

    "Kérjük, adja meg a zárolási információkat". Ezen a ponton adja meg az
    érvényes zárolási információkat. Nyomja meg az "5" gombot, majd nyomja
    meg a "#" gombot, és a hangüzenet "áthaladási mód, kérjük, figyeljen a
    lezárásra" kap. Adja meg újra az érvényes feloldási információkat. Átjárási
    mód zárva

Nyissa fel az akkumulátor fedelét,
nyomja meg hosszan a "reset" gombot
a hátlapon 5 másodpercig, kérje az
"inicializálás sikeres" lépést, és az
inicializálás befejeződött

3.7.2. Ajtózár hozzáadása a gateway-hez

3.8. Elektronikus reteszelő gomb

Nyomja meg az elektronikus zár gombot, ez azt
jelzi, hogy "zár", és az ajtózár zárva van. Jelenleg
csak a rendszergazda ellenőrzése mellett lehet
kinyitni vagy újra megnyomni, és azt jelzi, hogy
az "oldás" elektronikus blokkolásgátló funkció
zárva van.

Reset gomb

4) Áthaladási mód: Amikor az érintőképernyő világít, hangüzenet kap:
 "Kérjük, adja meg a zárolási információkat". Ezen a ponton adja meg az
 érvényes zárolási információkat. Nyomja meg az "5" gombot, majd nyomja
 meg a "#" gombot, és a hangüzenet "áthaladási mód, kérjük, figyeljen a
 lezárásra" kap. Adja meg újra az érvényes feloldási információkat. Átjárási
 mód zárva
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negative electrodes of the battery have been
installed upside down, whether the battery has
enough power

remove the lock ,check whether the wires of the
lock body are squeezed, and the re-wire.

fingerprint head on the lock for dirt and oil stains,
etc.
Check to see if the fingerprint is working
properly(Press to see if there is any responds.

pressing the handle on outside
the door, and there is unlock
normally on inside the door, but
the verification is normal, and
the motor is normal.

4. GYIK

1) Hogyan kell olvasni a műveleti
    rekordokat?

A fő felület rekordjaiban

2) Miért nem tudom kinyitni az át-
    járási mód megnyitása után?

Bármelyik módszerrel feloldási ellenőrzést kell végre-
hajtania, mert az áthaladási mód lép életbe.

3) Mi az Auto Lock célja? Beállíthatja, hogy mennyi idő múlva zárjon a feloldás
után.

4) A telepítés után érintse meg az
érzékelő billentyűzetet, a képernyő
nem válaszol.

van-e felszerelve, hogy az akkumulátornak van-e
elegendő energiája.

b) Vegye le a hátlapot, és ellenőrizze, hogy csatlakoz-
tatva van -e

-e összenyomva

5) Nem lehet regisztrálni
    ujjlenyomatot

rajta szennyeződés és olajfolt, stb.
 
Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-fej megfelelően
működik-e (Nyomja meg, hogy lássa, van -e válasz.)

6) Mi az oka annak, hogy a zár
    gyorsan merül?

a) Nagy készenléti energiafogyasztás
 
b) Rövidzárlat

7) Nincs válasz a kilincs megnyo-
 mására az kívülről, belülről predig
 rendesen kinyit, de az ellenőrzés
 normális, és a motor normális.

Lehet, hogy a tengelykapcsoló háromszög iránya hibás,
kérjük ellenőrizze.

8) Hány próbálkozás után zárolják
 a jelszót? Mennyi ideig marad
 utána zárva?

Öt próbálkozás után, és a billentyűzet 90 másodpercig
marad zárolva.

a) Ebben az esetben először ellenőrizze, hogy az
akkumulátor pozitív és negatív elektródja fejjel lefelé

c) A fenti helyzet kiküszöböléséhez távolítsa el a zárat,
és ellenőrizze, hogy a zárszerkezet vezetékei nincsenek

Ellenőrizze, hogy az ujjakon nincs -e szennyeződés
vagy kopás, ellenőrizze a zár ujjlenyomat-fejét, nincs-e




