
SORMENJÄLKILUKKO

KÄYTTÖOHJE

Tekniset tiedot:

Avausmenetelmä: sormenjälki

Sormenjälkien maksimilukumäärä: 39

Käyttölämpötila: -20…+60 °C

Varastointilämpötila: -40…+85 °C

Käyttöjännite: DC 3,7 V

Akku: 100 mAh Soft Lithium

Virrankulutus lepotilassa: < 25 µA

Latausnopeus: 30 min. / 5 V input mikro USB

Käyttöaika latauksella: 

max. 5 kuukautta / 4 avausta päivässä

Kuoren materiaali / väri: kirsite / hopea

Mitat: L81 x S45 x K13,5 mm

Paino: 106 g

Alkutilassa, ennen sormenjälkien syöttöä lukko 

avautuu millä tahansa sormella.

Pääkäyttäjän sormenjäljen syöttö

1. Paina salpaa viiden sekunnin ajan saadaksesi 

sormenjäljen syöttötilan päälle – kun 

punainen valo vilkkuu, syöttötila on päällä ja 

voit vapauttaa salvan.

2. Aseta sormi sormenjälkiruutuun - kun 

sormenjälki on annettu onnistuneesti, välähtää 

sininen valo ja vaihtuu taas punaiseksi.

3. Toista kohta 2 vielä 4 kertaa – viiden 

onnistuneen syötön jälkeen punainen valo ei 

enää syty ja salpa jää kiinni.

Kun ruutuun asetetaan seuraavan kerran 

pääkäyttäjän sormi, lukko aukeaa.

Käyttäjän sormenjäljen syöttö

Lukkoon voidaan syöttää 38 käyttäjän 

sormenjälki.

1. Paina salpaa viiden sekunnin ajan saadaksesi 

sormenjäljen syöttötilan päälle – kun 

sinipunainen valo vilkkuu, syöttötila on päällä 

ja voit vapauttaa salvan

2. Aseta ruutuun ensin pääkäyttäjän sormi - kun 

sormenjälki on annettu onnistuneesti, välähtää 

sininen valo ja vaihtuu taas punaiseksi.

3. Aseta ruutuun käyttäjän sormi - kun 

sormenjälki on annettu onnistuneesti, välähtää 

sininen valo ja vaihtuu taas punaiseksi.

4. Toista kohta 3 vielä 4 kertaa - viiden 

onnistuneen syötön jälkeen punainen valo ei 

enää syty ja salpa jää kiinni.

Kun ruutuun asetetaan seuraavan kerran 

käyttäjän tai pääkäyttäjän sormi, lukko aukeaa.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Paina salpaa 10 sekunnin ajan saadaksesi 

palautuksen syöttötilan päälle – kun 

sinipunainen valo vilkkuu, odota että 

vilkkuminen muuttuu nopeaksi, silloin 

syöttötila on päällä ja voit vapauttaa salvan 

2. Aseta ruutuun pääkäyttäjän sormi - kun 

sormenjälki on annettu onnistuneesti, välähtää 

sininen valo ja tehdasasetukset on palautettu. 

Nyt lukko aukeaa millä tahansa sormella.

Kun tehdasasetukset on palautettu, on sekä 

pääkäyttäjän että käyttäjän sormenjäljet 

poistettu ja lukko on alkutilassa.

Lukon käyttö

Lukitseminen: 

Jos lukko on kiinni, avaa se käyttäjän tai pääkäyt-

täjän sormella. Aseta lukko kohteeseen ja paina 

salpa kiinni – sininen valo välähtää merkiksi että 

salpa on lukittuna

Aukaiseminen: 

Avaa lukko käyttäjän (tai pääkäyttäjän) sormella.

Lataus

USB latausportti ja johto



USER MANUAL FOR

FINGERPRINT PADLOCK

Technical information:

Unlocking method: Fingerprint

Number of fingerprints: 39

Operating temperature: -20…+60 °C

Storage temperature: -40…+85 °C

Working voltage: DC 3,7 V

Backup battery: 100 mAh Soft Lithium

Standby power consumption: < 25 µA

Chargin speed: 30 minutes / 5 V input mikro USB

Working time: 

Up to 5 months unlock 4 times a day

Body color: Silver

Shell material: Kirsite 

Dimensions: L81 x S45 x K13,5 mm

Weight: 106 g

Operating instructions

The first fingerprint entered is the administrator

Enter fingerprint 

1. Press the lock lever for 5 seconds to enter 

fingerprint  entry mode (red light flashes)

2. Place your finger in the fingerprint collection 

area

3. Enter successfully, the blue light will be on, 

release and continue to enter the same 

fingerprint.

4 Enter the fingerprint 5 times successfully, then 

you can unlock it.

Operating instructions

Add members fingerprint

1. Press the lock lever for 5 seconds to enter 

fingerprint entry mode (red and blue light 

flashes)

2. Confirmed by the administrators fingerprint. 

Place the finger need ta be added in the 

fingerprint collection area.

3. Enter successfully, the blue light will be on, 

release and contnue to enter the same 

fingerprint.

4. Enter the fingerprint 5 times successfully, then 

you can unlock it.

Restore factory settings

1. Press the lock lever for 10 seconds to enter 

factory restore mode (red and blue lights flash 

quickly).

2. Confirmed by the administrators fingerprint, 

then remove the all fingerprints.

3. When factory settings are restored, any 

fingerprint can unlock. Process back to    

fingerprint entry mode.

Charge Device

Use Micro-USB charging head to charge the 

device. 

Red light is always on (charging)

It takes 30 minutes ta fully charged the device, 

and can be on standby for up to five months.

Charging indicator


