
   Išmaniosios raktų dėžutės RE-183 instrukcija  

 
Komplektacija:  

Raktų dėžutė -- 1 vnt.    Instrukcija -- 1 vnt.    USB Micro laidas -- 1 vnt.   

Tvirtinimo varžtų komplektas – 1 vnt.  

  

Produkto specifikacija:  

Korpusas: Zinc Alloy/ABS Išorės matmenys: 145*105*55mm Vidaus matmenys: 

112*80*28mm    El. maitinimas: 4.5-6 V (4xAAA)     Jungtys: USB Micro      

Baterijų resursas: 12+ mėn.       

Darbinė temperatūra: -20℃~60℃      Atsparumas drėgmei: IPx5         Svoris: 

700g  

  

Išmanioji programėlė:  

Iš Apple Store / Google Play parduotuvės atsisiųskite „Smartlife” programėlę.  

  

 
  

Pridėkite naują įrenginį:  

  

--- Susikurkite „Smartlife” paskyrą ir prisijunkite (reikalingas interneto ryšys);  

--- Spauskite „Add Device " arba „+" simbolį (reikalingas 

Bluetooth); --- Pasirinkite „Auto Scan” naujam įrenginiui 

pridėti; --- Programėlei suradus dėžutę, spauskite „Next“.  

  

Slaptažodžių valdymas:  

  

Administratoriaus slaptažodžio nustatymas:   

--- Atsidarykite programėlę ir eikite į „Settings” puslapį;  

--- Pasirinkite „Password management“ ir susikurkite slaptažodį.  

  

Kitų naudotojų slaptažodžių nustatymas:  

Nuolatinis naudotojas:   

--- Sukurkite naudotoją per „Member management“   

--- Eikite į „Settings“ puslapį, pasirinkite „Password management“ ir sukurkite 

slaptažodį pasirinktam naudotojui.  

Laikinas naudotojas:  

--- Eikite į „Settings“ puslapį ir pasirinkite „Temporary password 

management“; --- Pasirinkite slaptažodžio tipą:  

– „Online“: jūsų sukurtas slaptažodis, reikalingas ryšys su dėžute.  

– „Offline“: sistemos sugeneruotas 10 skaičių slaptažodis, ryšys su dėžute 

nereikalingas, gali būti jūsų persiunčiamas SMS‘u.   

--- Pasirinkite slaptažodžio galiojimą:  

– Vienkartinis slaptažodis (Atrakinimui vieną kartą):  



– Periodinis slaptažodis (Galioja tam tikru periodu).  

  

Atrakinimas su programėle:  

Greitas atrakinimas:   

--- Programėlėje paspauskite ir laikykite įrenginio atrakinimo piktogramą.   

  

Atrakinimas su dinaminiu slaptažodžiu:   

--- Programėlėje pasirinkite įrenginį ir paslinkite piktogramą į kairę;  

--- Spustelkite ir gaukite dinaminį slaptažodį.  

  

Atrakinimas su slaptažodžiu:  

--- Įrenginio klaviatūroje suveskite savo susikurtą slaptažodį;  

--- Spauskite OK.  

  

Įrašų peržiūra: Programėlėje paspauskite „Opening Record“.  

  

Įrenginio pašalinimas iš programėlės:  

--- Programėlėje paspauskite įrenginio piktogramą ir 3 sekundes 

palaikykite; --- Paspauskite „Remove Device“.  

(Pašalinimui įrenginys turi būti sujungtas su programėle)  

  

Montavimas:  

1) Pridėkite atidarytą dėžutę prie sienos ar durų ir 4 pasižymėkite 

skyles gręžimui; 2) Grąžtu išgręžkite skyles pažymėtose vietose (Ø6 

x30 mm), įdėkite kaiščius; 3) Pridėkite dėžutę ir prisukite ją varžtais.   

Pastabos:  

1） Pirmą kartą prisijungdami, naudokite USB Micro laidą, prijungtą 

prie maitinimo šaltinio ir dėžutės. Įveskite pradinį slaptažodį 123456+OK, 

atidarykite dėžutę ir įdėkite 4 AAA elementus.  

2） Po pirmo prisijungimo, pradinis slaptažodis 123456 nebegalios. 

Susikurkite naują. 3）Slaptažodžio nustatymui, atrakinimų peržiūrai ar 

įrenginio atjungimui nuo programėlės reikalingas interneto ryšys.   

4）Įrenginį prijungus prie programėlės, jo atrakinimui užtenka tik Bluetooth 

ryšio. 5）Šeimos nariai („Family Member“ programėlėje) gali būti 

administratoriais, t.y. keliems naudotojams gali būti suteiktos teisės kurti 

slaptažodžius, peržiūrėti prisijungimus ir t.t. Kiti naudotojai („Other Member“ 

programėlėje), kurie pakviečiami prisijungti prie grupės, turi teisę tik atrakinti 

dėžutę per programėlę.  

DĖMESIO! Jei norite sukurti nuolatinį slaptažodį konkrečiam naudotojui, prieš 

tai turite pridėti jį prie grupės „Šeimos narys“ arba „Kitas narys“ per „Member 

management“ funkciją programėlėje.    

 

 


