iLOQ K55S Avainfob
iLOQ avainfob mahdollistaa iLOQ S50 -lukkojen avaamisen ilman matkapuhelinta.

Avainfobin käyttäminen lukon kanssa
Aseta avainfob lukon päälle siten, että sininen värimerkki
jää ulospäin.
Kun fobissa palaa vihreä valo, käännä lukkoa
myötäpäivään avataksesi se.

Avainfobin led-indikointi
Oranssi , kommunikoi lukon kanssa

Vihreä, lukko on avattavissa

Punainen, akku tyhjä tai ei kulkuoikeutta
Punainen x 2, lataa akku ja päivitä FobApp sovelluksella tämän jälkeen
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iLOQ FobApp

iLOQ FobApp -sovellus mahdollistaa iLOQ avainfobien etäpäivitykset. Sovelluksen
avulla käyttäjä voi muodostaa BLE-yhteyden puhelimesta fobeihin, jotka ovat Bluetooth
kantaman alueella. Kun yhteys on muodostettu, fob kommunikoi iLOQ Cloud pilvipalveluun puhelimen kautta ja tarkistaa, onko päivityksiä saatavilla. Jos on, fob
hakee päivitykset palvelimelta.
Sovellusta ei tarvitse yhdistää fobin kanssa eikä sitä tarvitse rekisteröidä millään tavalla.
Sovellusta käytetään vain jakamaan puhelimen internet-yhteys, jotta fob voi
kommunikoida iLOQ Cloudin kanssa päivityksistä.
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ALOITUS
Sovelluksen lataaminen

1. Avaa sovelluskauppa ja etsi sovellus ‘ iLOQ
FobApp’.
2. Lataa ja asenna iLOQ FobApp puhelimeesi.
3. Avaa iLOQ FobApp.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja tietosuojaseloste
Käyttääksesi iLOQ FobApp -sovellusta, tulee sinun
hyväksyä loppukäyttäjän lisenssisopimus ja
tietosuojaseloste.
1. Lue Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja
tietosuojaseloste linkkien takaa.
2. Paina ‘Hyväksy & jatka‘ hyväksyäksesi ja
käyttääksesi sovellusta.

SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
Päivitettävien fobien valitseminen
‘LÄHELLÄ OLEVAT AVAINFOBIT’ listaa kaikki
Bluetooth kantaman alueella olevat avainfobit.
Jos fobiasi ei näy listalla, paina oikean yläkulman
ympyränuolta päivittääksesi näkymän.
Valitaksesi avainfobit, jotka haluat päivittää katso
fobin takaa fobin tunniste. Klikkaa haluttu
tunniste listalta. Tällöin päivitys vastaa
tunnistetta.
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Valitut fobit ilmestyvät ‘MINUN AVAINFOBINI’ listaukseen. Ne ovat nyt valmiina päivitettäviksi.
Tässä näkymässä voit tarkastaa fobin akun
varauksen.

Avainfobin päivittäminen
Päivitä fobi klikkaamalla fobin kuvaketta
‘MINUN AVAINFOBINI’ -listalla.
Päivityksen aikana fobin kuvakkeen väri vaalenee
ja tilatietona lukee ’Päivitetään...’
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Kun päivitys on valmis, niin kuvake palaa takaisin
tummaksi ja tilana on ’Päivitetty sekä päivämäärä ja
kellonaika’.

Avainfobin poistaminen ‘MINUN AVAINFOBINI’
-listalta
Jos sinulla on tarvetta päivittää säännöllisesti
avainfobeja, niin voit jättää ne ‘MINUN AVAINFOBINI’ listalle.
Kun haluat poistaa avainfobin ‘MINUN AVAINFOBINI’ listalta, niin liuta halutun avainfobin riviä vasemmalle.
Tarvittaessa valitse Poista.
Halutessasi voit lisätä avainfobin takaisin listalle
aiemmin esitetyn mukaisesti.
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