
Navodila za uporabo

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje

Lastnosti izdelka
Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
Alarm zapornice se oglaša nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
Alarm se hitro oglasi.

Vodič za namestitev

Navodila za uporabo aplikacije

Dodatki za izdelek

Glavni vmesnik

Odprite aplikacijo, opravite 
registracijo in prijavo. Geslo 
lahko ponovno pridobite, če ga 
pozabite.

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije

Nadzirajte položaj parkirne 
ključavnice z gumboma 
»Zakleni« in »Odkleni«.

IOS Android

Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica

Po optičnem branju pritisnite 
»shrani«. Na seznam dodajte 
parkirno ključavnico.

Vstopite v »vmesnik moje 
parkirne ključavnice«, pritisnite 
»dodaj« in nato optično preberite.

Povezovanje parkirne ključavnice 

Vstopite v »poveži 
vmesnik parkirne 
ključavnice«.

Preverite seznam 
parkirnih ključavnic in 
potrdite povezavo.

Pritisnite ustrezno parkirno 
ključavnico in nato lahko 
vstopite v vmesnik za 
upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Z roko primite ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite 
pokrov, da dokončate namestitev.
Glede na mesto treh pritrdilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s 
premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte 
matico. Namestitev je končana.
Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo.
(Opombe: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini 
vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.

Vstopite v vmesnik 
»seznanjanje daljinskega
upravljalnika«, pritisnite optično
branje in dodajte daljinski
upravljalnik.

Na seznamu izberite 
ustrezen daljinski upravljalnik.

Potem ga lahko upravljate.
（Seznanjanje, nadzorni način, 

prekinitev povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice

Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, 
nato lahko z njo upravljate.
(Nadzorni način, prekinitev povezave）

Parametri izdelka
Višina v pokončnem položaju: 360 mm
Višina v ležečen položaju: 65 mm
Delovno okolje: -10 + 55 ° C
Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)
Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi
Bruto teža: 5,5 kg
Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)
Vodotesna zmogljivost: IP67
Kompresijska odpornost: 6 ton
Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk
Ultrazvočna indukcija

※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

Parkirna ključavica 
za avtomobile*1

Daljinski upravljalnik*1 Ključ Vijaki
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Pametna parkirna ključavnica 
na daljinsko upravljanje

Navodila za uporabo
Navodila za uporabo

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje

Lastnosti izdelka
Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
Alarm zapornice se oglaša nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
Alarm se hitro oglasi.

Vodič za namestitev

Navodila za uporabo aplikacije

Dodatki za izdelek

Glavni vmesnik

Odprite aplikacijo, opravite 
registracijo in prijavo. Geslo 
lahko ponovno pridobite, če ga 
pozabite.

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije

Nadzirajte položaj parkirne 
ključavnice z gumboma 
»Zakleni« in »Odkleni«.

IOS Android

Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica

Po optičnem branju pritisnite 
»shrani«. Na seznam dodajte 
parkirno ključavnico.

Vstopite v »vmesnik moje 
parkirne ključavnice«, pritisnite 
»dodaj« in nato optično preberite.

Povezovanje parkirne ključavnice 

Vstopite v »poveži 
vmesnik parkirne 
ključavnice«.

Preverite seznam 
parkirnih ključavnic in 
potrdite povezavo.

Pritisnite ustrezno parkirno 
ključavnico in nato lahko 
vstopite v vmesnik za 
upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Z roko primite ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite 
pokrov, da dokončate namestitev.
Glede na mesto treh pritrdilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s 
premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte 
matico. Namestitev je končana.
Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo.
(Opombe: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini 
vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.

Vstopite v vmesnik 
»seznanjanje daljinskega
upravljalnika«, pritisnite optično
branje in dodajte daljinski
upravljalnik.

Na seznamu izberite 
ustrezen daljinski upravljalnik.

Potem ga lahko upravljate.
（Seznanjanje, nadzorni način, 

prekinitev povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice

Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, 
nato lahko z njo upravljate.
(Nadzorni način, prekinitev povezave）

Parametri izdelka
Višina v pokončnem položaju: 360 mm
Višina v ležečen položaju: 65 mm
Delovno okolje: -10 + 55 ° C
Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)
Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi
Bruto teža: 5,5 kg
Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)
Vodotesna zmogljivost: IP67
Kompresijska odpornost: 6 ton
Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk
Ultrazvočna indukcija

※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

Parkirna ključavica 
za avtomobile*1

Daljinski upravljalnik*1 Ključ Vijaki
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Navodila za uporabo

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje

Lastnosti izdelka
Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
Alarm zapornice se oglaša nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
Alarm se hitro oglasi.

Vodič za namestitev

Navodila za uporabo aplikacije

Dodatki za izdelek

Glavni vmesnik

Odprite aplikacijo, opravite 
registracijo in prijavo. Geslo 
lahko ponovno pridobite, če ga 
pozabite.

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije

Nadzirajte položaj parkirne 
ključavnice z gumboma 
»Zakleni« in »Odkleni«.

IOS Android

Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica

Po optičnem branju pritisnite 
»shrani«. Na seznam dodajte 
parkirno ključavnico.

Vstopite v »vmesnik moje 
parkirne ključavnice«, pritisnite 
»dodaj« in nato optično preberite.

Povezovanje parkirne ključavnice 

Vstopite v »poveži 
vmesnik parkirne 
ključavnice«.

Preverite seznam 
parkirnih ključavnic in 
potrdite povezavo.

Pritisnite ustrezno parkirno 
ključavnico in nato lahko 
vstopite v vmesnik za 
upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Z roko primite ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite 
pokrov, da dokončate namestitev.
Glede na mesto treh pritrdilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s 
premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte 
matico. Namestitev je končana.
Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo.
(Opombe: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini 
vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.

Vstopite v vmesnik 
»seznanjanje daljinskega
upravljalnika«, pritisnite optično
branje in dodajte daljinski
upravljalnik.

Na seznamu izberite 
ustrezen daljinski upravljalnik.

Potem ga lahko upravljate.
（Seznanjanje, nadzorni način, 

prekinitev povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice

Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, 
nato lahko z njo upravljate.
(Nadzorni način, prekinitev povezave）

Parametri izdelka
Višina v pokončnem položaju: 360 mm
Višina v ležečen položaju: 65 mm
Delovno okolje: -10 + 55 ° C
Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)
Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi
Bruto teža: 5,5 kg
Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)
Vodotesna zmogljivost: IP67
Kompresijska odpornost: 6 ton
Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk
Ultrazvočna indukcija

※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

Parkirna ključavica 
za avtomobile*1

Daljinski upravljalnik*1 Ključ Vijaki
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Navodila za uporabo

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje

Lastnosti izdelka
Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
Alarm zapornice se oglaša nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
Alarm se hitro oglasi.

Vodič za namestitev

Navodila za uporabo aplikacije

Dodatki za izdelek

Glavni vmesnik

Odprite aplikacijo, opravite 
registracijo in prijavo. Geslo 
lahko ponovno pridobite, če ga 
pozabite.

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije

Nadzirajte položaj parkirne 
ključavnice z gumboma 
»Zakleni« in »Odkleni«.

IOS Android

Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica

Po optičnem branju pritisnite 
»shrani«. Na seznam dodajte 
parkirno ključavnico.

Vstopite v »vmesnik moje 
parkirne ključavnice«, pritisnite 
»dodaj« in nato optično preberite.

Povezovanje parkirne ključavnice 

Vstopite v »poveži 
vmesnik parkirne 
ključavnice«.

Preverite seznam 
parkirnih ključavnic in 
potrdite povezavo.

Pritisnite ustrezno parkirno 
ključavnico in nato lahko 
vstopite v vmesnik za 
upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Z roko primite ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite 
pokrov, da dokončate namestitev.
Glede na mesto treh pritrdilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s 
premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte 
matico. Namestitev je končana.
Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo.
(Opombe: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini 
vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.

Vstopite v vmesnik 
»seznanjanje daljinskega
upravljalnika«, pritisnite optično
branje in dodajte daljinski
upravljalnik.

Na seznamu izberite 
ustrezen daljinski upravljalnik.

Potem ga lahko upravljate.
（Seznanjanje, nadzorni način, 

prekinitev povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice

Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, 
nato lahko z njo upravljate.
(Nadzorni način, prekinitev povezave）

Parametri izdelka
Višina v pokončnem položaju: 360 mm
Višina v ležečen položaju: 65 mm
Delovno okolje: -10 + 55 ° C
Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)
Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi
Bruto teža: 5,5 kg
Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)
Vodotesna zmogljivost: IP67
Kompresijska odpornost: 6 ton
Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk
Ultrazvočna indukcija

※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

Parkirna ključavica 
za avtomobile*1

Daljinski upravljalnik*1 Ključ Vijaki

扫描 遥控器列表
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Navodila za uporabo

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje

Lastnosti izdelka
Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
Alarm zapornice se oglaša nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
Alarm se hitro oglasi.

Vodič za namestitev

Navodila za uporabo aplikacije

Dodatki za izdelek

Glavni vmesnik

Odprite aplikacijo, opravite 
registracijo in prijavo. Geslo 
lahko ponovno pridobite, če ga 
pozabite.

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije

Nadzirajte položaj parkirne 
ključavnice z gumboma 
»Zakleni« in »Odkleni«.

IOS Android

Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica

Po optičnem branju pritisnite 
»shrani«. Na seznam dodajte 
parkirno ključavnico.

Vstopite v »vmesnik moje 
parkirne ključavnice«, pritisnite 
»dodaj« in nato optično preberite.

Povezovanje parkirne ključavnice 

Vstopite v »poveži 
vmesnik parkirne 
ključavnice«.

Preverite seznam 
parkirnih ključavnic in 
potrdite povezavo.

Pritisnite ustrezno parkirno 
ključavnico in nato lahko 
vstopite v vmesnik za 
upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Z roko primite ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite 
pokrov, da dokončate namestitev.
Glede na mesto treh pritrdilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s 
premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte 
matico. Namestitev je končana.
Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo.
(Opombe: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini 
vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.

Vstopite v vmesnik 
»seznanjanje daljinskega
upravljalnika«, pritisnite optično
branje in dodajte daljinski
upravljalnik.

Na seznamu izberite 
ustrezen daljinski upravljalnik.

Potem ga lahko upravljate.
（Seznanjanje, nadzorni način, 

prekinitev povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice

Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, 
nato lahko z njo upravljate.
(Nadzorni način, prekinitev povezave）

Parametri izdelka
Višina v pokončnem položaju: 360 mm
Višina v ležečen položaju: 65 mm
Delovno okolje: -10 + 55 ° C
Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)
Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi
Bruto teža: 5,5 kg
Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)
Vodotesna zmogljivost: IP67
Kompresijska odpornost: 6 ton
Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk
Ultrazvočna indukcija

※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

Parkirna ključavica 
za avtomobile*1

Daljinski upravljalnik*1 Ključ Vijaki

扫描 遥控器列表
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※

※

※
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D.

Navodila za uporabo

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje

Lastnosti izdelka
Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
Alarm zapornice se oglaša nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
Alarm se hitro oglasi.

Vodič za namestitev

Navodila za uporabo aplikacije

Dodatki za izdelek

Glavni vmesnik

Odprite aplikacijo, opravite 
registracijo in prijavo. Geslo 
lahko ponovno pridobite, če ga 
pozabite.

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije

Nadzirajte položaj parkirne 
ključavnice z gumboma 
»Zakleni« in »Odkleni«.

IOS Android

Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica

Po optičnem branju pritisnite 
»shrani«. Na seznam dodajte 
parkirno ključavnico.

Vstopite v »vmesnik moje 
parkirne ključavnice«, pritisnite 
»dodaj« in nato optično preberite.

Povezovanje parkirne ključavnice 

Vstopite v »poveži 
vmesnik parkirne 
ključavnice«.

Preverite seznam 
parkirnih ključavnic in 
potrdite povezavo.

Pritisnite ustrezno parkirno 
ključavnico in nato lahko 
vstopite v vmesnik za 
upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika

Z roko primite ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite 
pokrov, da dokončate namestitev.
Glede na mesto treh pritrdilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s 
premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte 
matico. Namestitev je končana.
Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo.
(Opombe: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini 
vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.

Vstopite v vmesnik 
»seznanjanje daljinskega
upravljalnika«, pritisnite optično
branje in dodajte daljinski
upravljalnik.

Na seznamu izberite 
ustrezen daljinski upravljalnik.

Potem ga lahko upravljate.
（Seznanjanje, nadzorni način, 

prekinitev povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice

Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, 
nato lahko z njo upravljate.
(Nadzorni način, prekinitev povezave）

Parametri izdelka
Višina v pokončnem položaju: 360 mm
Višina v ležečen položaju: 65 mm
Delovno okolje: -10 + 55 ° C
Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)
Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi
Bruto teža: 5,5 kg
Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)
Vodotesna zmogljivost: IP67
Kompresijska odpornost: 6 ton
Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk
Ultrazvočna indukcija

※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

Parkirna ključavica 
za avtomobile*1

Daljinski upravljalnik*1 Ključ Vijaki
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PE: UPRAVA / SKLADIŠČE
Gradac 98, 8332 Gradac, Slovenija
tel.: +386 / 40 / 974 470
e-mail: info@kipkop.si

PE: LJUBLJANA
Podutiška cesta 167, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 / 40 / 974 480
e-mail: ljubljana@kipkop.si

PRODAJA 2: tel.: +386 / 30 / 479 955
  e-mail: prodaja2@kipkop.si

PRODAJA 1: tel.: +386 / 30 / 671 650
  e-mail: prodaja1@kipkop.si


