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1.Paraméterek 
 

Márka WE.LOCK 

Alkalmazás helye Biztonsági ajtó, Főbejárat, Faajtó, Üvegajtó  

Megfelelő ajtóvastagság 55~105MM 

Munkavégzés hőmérsékleti 
tartománya 

-25℃ - 60℃ 

Vasalási ciklusidő 100 ezerszer 

Gomb anyaga Cink ötvözet 

Nyitás módja Jelszavas nyitás, Bluetooth kapcsolatos 

nyitás 
Elem típusa 6 db AAA elem 

Áramellátás 3,6 V - 4,8 V 

Elemcsere Cserélhető 

Test színe Ezüst (oldalvonal) 

Elem élettartama 〉 1 év 
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2. Alkatrész lista: 

 

Megjegyzések: Szkennelje be az elemes rekesz tetejére ragasztott 
QR kódot az okostelefonos alkalmazás és a hengerzár 
összekapcsolásához. 
NE DOBJA EL! 

Név Mennyi
ség 

Kép 

We-lock L6PB 1 

Hatszögletű 
csavarhúzó 

1 

Utasítások 1 
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3.Működési terület 
 

Belső 
kilincs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Külső 
kilincs 

Csavarlyuk az 
ajtóban való 
rögzítés utáni 
meghúzáshoz. 

 
 
 

Cam 

 
Beállító 
lyukak 

 
 

 

Elemtartó 

Csavarlyuk az 
elhelyezkedés 
beállításához 

 

Kilincs foglalat 
csavarlyuka 

 
Billentyűzet jelszó 

beírásához 

  Kilincs foglalat 
csavarlyuka 

Cink ötvözet 
kilincsfoglalat 

Vissza 

gomb 
Ébresztő 
gomb 
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4. Beépítési rajz 
 

1   Csavarja ki a csavarokat.  

 
 

 
 

4 

 
2   Távolítsa el a kilincset 

 
 

5 3 

 
 
 
 

Vegye ki a kilincset tartó csavart. 

Távolítsa el a kilincset.  

A hengerzárat az ajtón kívül 
található 
zárnyílásba kell behelyezni  

 
 

A kilincs felszerelése után.  

Csavarja be a henger 

rögzítőcsavarját. 

1 
 

2 

3 

4 
 

5 
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5. Külső kilincs beállítása 

1) Jelszó beállítása: 
10 jelszót lehet beállítani, 1 adminisztrátori jelszót és 9 
felhasználói jelszót, melyek 6-12 számjegyből állnak. 
A jelszó elé vagy utáni is beírhat 30-nál kevesebb zavaró karaktert. 
Pl ha a jelszava 111111, akkor a 23 111111 78 kód beírásával is 
kinyithatja a zárat. 
Akkor használhatja ezt a módszert, ha egy olyan 
személy áll a közelében, akiben nem bízik és nem 
akarja, hogy leolvassa a nyitókódot. A jelszó 
alapbeállítása „123456”. 

 
2). Az első lépés: A gyári jelszó módosítása (ugyanaz, mint az 

adminisztrátori jelszó módosítása).: 

①Nyomja meg a       billentyűzeten 
②Nyomja meg a jóváhagyás     gombot  +123456+   , a 

billentyűzet fénye 4x felvillan. 
③Írja be az új jelszót +     + új jelszó +   ; új jelszó 
sikeres változtatás. 
Kérjük JEGYEZZE MEG az adminisztrátori jelszót, ha elfelejtené, küldje 
vissza a gyárba a zárat. 

3).Második lépés: lépjen be a beállítás menübe; 

Nyomja meg      a billentyűzetet, írja be a következőket “     
+Admin jelszó+  🔒  ” lépjen be a beállítás menübe, válassza ki a 

funkciót (0--6) és kezdje meg a beállítást. 
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Beállítás menü 
Digitális kulcs Funkció Művelet Megjegyzése k 

 

 

Nyomja 

meg a 0-át 

 

 

Csendes 

üzemmód 

1. Nyissa meg a néma üzemmódot, piros fény 

jelenik meg 

2. Néma üzemmód törlése: Írja be, hogy “  🔒   

+ Admin jelszó + "  🔒+0,  kijelző ké ken 

világít. 

Ha némított üzemmódban beírjuk a 
jelszót, a kkor a gombok hangja és a 
zene hangja tompul (Megjegyzés: 
kivéve, amikor nincs elég feszültség a 
figyelmeztetéshez és a beállítandó 
állapotba való váltáshoz).  

Nyomja 

meg az 1-

est  

Felhasználói jelszó 
regisztrációja 

Írja be, hogy „Új jelszó +  🔒   + Új jelszó + 
🔒   „   

Általános felhasználók: 9 

Nyomja 

meg a 2-est 

Felhasználói jelszó 

törlése 
Írja be a felhasználói  jelszót+ 🔒    Az össze s jelszó törlése é s a 

hangos üzemmód visszaállítása 

Nyomja 

meg a 3-ast 

Rendsze r üríté se Nyomja meg a  🔒   gombot az eredeti 
beáll ításo k visszaál l ításának 
jóváhagyásához. 

Cserélje le a régi admin 
jelszót. 

Nyomja 

meg a 4-est 

Módosítsa az 
adminisztrátori jelszót 

Írja be, hogy „Új jelszó +    🔒     + Új 
jelszó +   🔒    „ 

 

 

Nyomja 

meg a 5-öst 

 

Nyitási idő 

beállítása 

 

Írja be 0 -9 között 
A nyitási idő a beírt szám  

+ 5 mp Pl ha 14 mp-et akar beállítani, 

írjon be 9-est.  

 

Nyomja 

meg a 6-ost 

 

BT Kapcsoló 

Bluetooth nyitási alapbeállítás, az első belépés után 

zárja a Bluetooth kapcsolatot, villog a piros fény, 

második belépés után a Bluetooth kapcsolat nyitott, 

ké k fény vil log. 

 

  

 

Csatorna üzemmód 

Működési mód: Nyomja meg az ébresztő gombot, 

írja be a jelszó + 🔒   , újra zárás előtt nyomja meg 

az ébresztő gombot és írja be a jelszót 

+ 🔒   Törlés: Nyomja meg az ébresztő 

gombot és írja be a jelszót + 🔒   

 

Csatorna üzemmódban az ajtó 

állandóan nyitva van. 
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4).Merülő elem figyelmeztetés: Ha a töltés kevesebb, mint 20%, kigyullad a piros 
figyelmeztető fény, ilyenkor kérjük cseréljen elemet.  
5). Ha 5x hibásan írta be a jelszót nagy nem regisztrált kártyákat szkennelet be, a 
billentyűzet 5x villan és a rendszer 3 percre lezár. Kérjük törölje a hibás adatokat egy 
helyes jelszó vagy megfelelő kártya használatával. 
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6. Az alábbi QR kód szkennelésével 
töltse le az alkalmazást. 
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7. Alkalmazás használata 

 
1). Feliratkozás 2). Bejelentkezés 
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3). Hengerzár összekapcsolása 
Jelentkezzen be az alkalmazásba, kapcsolja be a telefon Bluetooth 
funkcióját majd járjon el az 1. ábra szerint. Kattintson a   2.képre 
való belépéshez, majd kattintson a jobb felső sarokban lévő ikonra 
a zár és az alkalmazás összekapcsolásához. Ha nem sikerül a 
szkennelés, kattintson a kéz ikonra a 3. képen a QR kódon 
található számjegyek manuális beírásához. 
Kötelező a menedzseri jogosultság eléréshez. 
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4). Csatlakoztassa a zár központját. 

Szkennelje be a QR kódot az alkalmazás és a hengerzár 
összekapcsolásához, ezután kattintson a zárra a Bluetooth 
csatlakoztatásához; (Ha nem oldja ki kapcsolódás után, akkor a 
Bluetooth 3 perc múlva magától lekapcsolódik). 

 

 
Első oldal Hátoldal 

 
 

Csatlakoz-
tatható 

 
 

 
 
 

 
Csatlakoztatva 

 

 
 
 
 

Nincs 
csatlakoz-
tatva 
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5).Nyitás 

Kapcsolódás után kattintson a        gombra nyitáshoz. (7 másodperccel a 

nyitás után automatikusan szétkapcsol, ezért kérjük csatlakoztassa újra a 

Bluetooth kapcsolathoz) 
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6). Kommunikációs jelszó újrabeállítása 

Az eredeti kommunikációs jelszó 12345678. Kérjük állítson be új jelszót, 

amikor ezt az utasítást kapja. A zár adminisztrátori jelszavának beállítása 

után nem lehet kinyitni a zárat, míg nem módosítja az applikáció admin 

jelszavát. 
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Javítás módja: Kattintson a  ikonra kapcsolódás után, 

majd írja be: , Kattintson a zár kapcsolódó beállítási 
területére, majd írja be a jelszót, hogy lássa 
, sikeres volt-e a jelszó javítása. 

 

 

Megerősítés: írja be az adminisztrátori jelszót jóváhagyáshoz.  
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7 ). Engedély átadása: 

Az adminisztrációs jogokat más személyeknek is átadhatja. 

Kattintson a  

 gombra a zár nevének kiválasztásához. Kattintson a „Következő” 
gombra a telefonszám beírásához, majd írja be az „admin 
bejelentkezési jelszavát”, kattintson az OK gombra az átadáshoz. 
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8). Henger kikötése (adminisztrációs jogok) 

Kattintson a ikonra a Személyes központba való belépéshez; 

Majd kattintson  ikonra és  és válassza ki 

a törlendő hengert; Kattintson a „törlés megerősítése” sorra. 
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9). Felhasználói engedély törlése 

Kattintson a  gombra a Személyes központ eléréséhez; Majd kattintson 

a  gombra az engedélyezendő  

henger kiválasztásához; Kattintson a „Következő” gombra és írja be a 

felhasználói fiók telefonszámát, engedélyezési szintjét és nyitási alkalmai 

számát. Majd kattintson a kész gombra. 
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10). Segítő központ 
 

 
 

Kattintson a SEGÍTSÉG-re a Kézi/ Beállítási Videó/ kezelés 
példák megtekintéséhez. 
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8.GYIK 

Kérdés： Milyen ez a zár? Ugyanolyan, mint amilyet a hirdetésben 

láttunk? Biztonságot nyújt egyszerű telepítéssel is? 
Válasz : Biztonságos és kényelmes használatot biztosít, 3 , 3 perc alatt 
telepíthető, nem kell kicserélni az ajtót vagy panelt, csupán magát a 
hengerzárat. 

Kérdés： A hengerzár cseréje után az ajtó hátoldalán lévő 

forgókilincs továbbra is alkalmas dupla zárásra? 

Válasz： Igen, nem befolyásolja a zár másik eredeti funkcióját. 

Kérdés： Melyik elem a legtartósabb? 

Válasz： A zár 6 db AAA elemmel használható, jobb minőségű elemek 

használatát ajánljuk. 

Kérdés： Több házban is használnánk a zárat, ilyenkor minden ajtó 

nyitható ugyanazzal az Alkalmazáson belüli fiókkal? 

Válasz:： Igen, nyitható minden zár ugyanazon Alkalmazáson belüli 

fiókkal, kérjük minden zárat más névvel nevezzen meg. 

Kérdés : Mit tegyünk, ha nincs áram a külső zárban? Válasz: 1.A 
visszaállító rendszer a hátsó kilincsen van (A hátsó kilincs felől a zár 
nyitható Bluetooth-al, az elem élettartama a hátsó kilincsen 2x annyi, 
mint az első kilincsen. ), használja mobiltelefonját az ajtó nyitásához. 
2. Vagy helyezzen be új elemeket közvetlenül az ajtó külsején lévő 
első kilincsnél. 





 

 

 

 
 

 
 

Előfizetői fiók: We.lock (Több információ) 
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