
Brugervejledning

Scan QR kode for at download app



Oversigt

Hvem som helst kan åbne hængelåsen 
inden man har registeret et fingeraftryk. 
Kun de registrerede fingeraftryk kan åbne 
hångelåsen efter registrering eller via 
appen.
Ved udendørsbrug forbruges strømmen 
hurtigere, især hvis der er vand på 
fingeraftrykslæseren.  Ved behov, tør 
vandet af og oplad hængelåsen i tide.
(Batteriniveau ses i appen)
I tilfælde af problemer med åbning med 
fingeraftryk, skal du oprette forbindelse via 
appen. Vælg "Fingeraftryksindstilling" og 
"Kontroller fingeraftryk" (nederst). Rør ikke 
fingerprint feltet under verificering.
Der tager ca. 1 h at lade batteriet helt 
op.(Rød lys blinker når der oplades og blåt 
lys når den er opladet helt) 
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Produktinformation

Fingerprint hængelås, instruktion, USB kabel
Indhold

Fingeraftryksscanner

Led lampe

Bøjle

USB-stik



 
 
 

 Trin 1: Ny bruger skal registrere sig, tryk på "register".
 Trin 2: Indtast din email og tryk på "send".
 Trin 3: Indtast verifikationskoden, som du har modtaget 
  på mail og vælg et password.
 
 Trin 4: Tryk på "register knappen"  for at 
  afslutte registreringen.

  

Registrere en konto

User Agreement

HaboLock



Tilføj hængelåsen

 Trin 1: Tilføj hængelåsen ved at scanne den vedlagte QR-kode, 
  skriv koden eller søg efter den via Bluetooth.
 Trin 2: Tjek at Bluetooth er aktiveret på telefonen, tryk på 
  hængelåsen i listen og tryk på fingeraftryksfeltet.
 Trin 3: Tryk på knappen "unlock".

  
 OBS: Man skal have registeret fingeraftrykket 
 inden man kan åbne med fingeraftrykket.

Batteriniveau 

● Tag registreringen 
 væk
● Ændre navn
● Sikkerheds-
 indstillinger

HaboLock HaboLock



Registrere din finger
OBS: Bluetooth-tilslutning kræves for at registrere et fingeraftryk. Hvis der ikke er 
registret nogle fingeraftryk kan man åbne med hvilken som helst finger. Mindst et 
fingeraftryk skal registreres for låsens sikkerhed.
 
    Trin 1: Tryk på knappen "Fingerprint setting".
    Trin 2: Tryk på "Register Fingerprint" for at 
    registrere fingeren.
    Trin 3: Følg stemmevejledning for at komplettere   
               fingerregistreringen.   
    Trin 4: Fingeraftrykket åbner låsen og stemmen 
               siger " register successful".

  

Habo LockHaboLock



OBS: Tilladelse til at låse hængelåsen op kræver at begge parter er venner i appen. 
Den som først registrere hængelåsen er administrator og godkender flere brugere. 
Administrator kan tillade oplåsningen til andre brugere (lås op med appen via 
bluetooth).

  Trin 1: Tryk på den hvid knap  på startsiden.  

  Trin 2: Tryk på "My friends".

  Trin 3: Tryk på ”           ”  i højre hjørne 

             for at tilføje flere brugere.

  Opret med QR koden: Scan QR koden som findes under 
  "Personal  Center" - "My QR Code".

Tilføj flere brugere

HaboLock



Tilladelse til at låse op
OBS: Tilladelse til at låse hængelåsen op kræver, at begge parter er venner i appen. 
Godkendt bruger kan kun låse op via Bluetooth.

 
 Trin 1: Gå til startsiden og vælge den hængelås, hvor rettighederne skal deles.

 Trin 2: Tryk på "Authorization" længst nede til højre.
 Trin 3: Vælg hvem som skal have rettigheder til låsen.
    Tryk”           ” for at godkende eller inaktivere bruger.

  
   "Authorization" er en permanent godkendelse, som kan gives eller  
   tages væk når som helst.

HaboLock



Brugerlog

Trin 1: Tryk på startsiden og vælg lås.
Trin 2: Tryk på "Usage records" længst nede.
Trin 3: Information om åbninger "unlock" og deling "Share".

HaboLock



Habo Danmark A/S . Trigevej 20. 8382 Hinnerup

Svar dokument ved spørgsmål
Svar på nedenstående spørgsmål inden kontakt:

Kontrollere at det er den rigtige App: HaboLock (rød habo logo)

Er registreringen klar til Appen (se side 3)?
Tjek spammail om verifikationskoden ligger i denne.
Er mailadressen udfyldt korrekt?

Er Smart Lock hængelåsen forbundet til Appen (se side 4)?
Er Bluetooth tilsluttet?

Er fingeraftrykket registreret (se side 5)?

Er hængelåsen opladet? Batteriniveauet ses i Appen.  

Blinker ledlampen rød eller blå ved berøring på fingeraftryks-
scanneren på hængelåsen?

Find mere information om hængelåsen Habo Smart Lock på 
vores hjemmeside.

Hvilken type af mobil anvendes?__________________________

Hvad er problemet?  ___________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



Egne notater
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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____________________________________________________
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Habo Danmark A/S
Trigevej 20, Søften

8382 Hinnerup

Tlf 86741323, Fax 86741363
www.habo.com


