
Wprowadzenie: Zawartość zestawu: 

Metoda instalacji

zamek x�
klej x� 
śruby mocujące x �
blokada x�
taśma 3M x4

Zamek

Pióro

Gniazdo

Obudowa 

YEELOCK SMART
DRAWER & CABINET LOCK

 INSTRUKCJA PL

taśma 3M taśma 3M

klej klej

Podstawowe parametry: 
Nazwa produktu: YEELOCK Smart Drawer&Cabinet Lock
Łączność: Bluetooth �.� BLE
Czas otwarcia: �-� sekund
Dystans od zamka: ≤�� m
Kolor: Biały
Materiały: ABS+PC
Zasilanie: � AAA batteries
Zakres tempratur: -��-��℃

�. Przypisywanie do aplikacji
Pobierz aplikację wyszukując “YEELOCK”  w sklepie Google 
Play lub App Store. Zarejestruj konto w aplikacji, zeskanuj 
kod QR (w Chińskiej wersji instrukcji) i przypisz go. Jest 
tylko jeden właściciel urządzenia, QR kod będzie nie ważny 
po udanym przypisaniu do konta. 

�. Odblokowanie 
Po udanym parowaniu naciśnij “unlock” na głównej stronie 
w aplikacji, aby odblokować urządzenie. 

Wiązanie urządzeń:

�. Ładowanie 
Otwórz obudowę, przesuwając pokrywę zgodnie ze strzałką. 
Włóż nową baterie zgodnie z obrazkiem. Urządzenie 
zostanie teraz włączone. 

2. Montaż urządzenia  

Przed montażem zachęcamy do zeskanowania kodu QR z 
filmem instruktażowym. Upewnij się, że obie części 
urządzenia są ustawione we właściwych pozycjach. Po 
upewnieniu się, że pozycja jest prawidłowa, usuń naklejki z 
taśmy dwustronnej, a następnie nałóż klej.
Przymocuj obie cześć w wyznaczonych miejscach oraz 
przytrzymaj przez chwilę, aby klej wstępnie złapał. (Klej 
utwardza się całkowicie po ��h)  

3. Sprawdź zanim zamkniesz 

Zanim zamkniesz drzwiczki po raz pierwszy, upewnij się że 
zamek działa prawidłowo, testując jego działanie w 
aplikacji. 
Jeśli wszystko działa poprawnie, możesz zamknąć 
drzwiczki. 

Film instruktażowy

Autoryzacja klucza

W aplikacji na stronie “Key” znajdź przypisane urządzenie, 
a następnie autoryzuj je z listy. 

Automatyczna blokada

Przejdź do strony ustawień w aplikacji, możesz ręcznie 
przełączyć automatyczne blokowanie, jeśli je włączysz, 
rygiel wyskoczy automatyczne po odblokowaniu; jeśli go 
wyłączysz, rygiel cofa się, po otwarciu. 

Zasady gwarancji

Bezpłatna gwarancja na okres jednego roku od daty zakupu. W 
okresie gwarancyjnym bezpłatna gwarancja nie obejmuje 
następujących okoliczności:
1. Niewłaściwe użycie niezgodnie z instrukcją lub uszkodzenie lub awarią 

spowodowaną czynnikami ludzkimi; 

2. Uszkodzenia spowodowane samodzielnym demontażem i konserwacją 

przez osoby nie będące serwisantami naszej �rmy; 

3. Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak przyczyny 

naturalne.

Obudowa 

Bateria 

Obwód 
elektryczny

Niebezpieczne 
substancje 

Oznacza, że zawartość substancji toksycznych i szkodliwych zawarta w 
jednorodnym komponencie jest poniżej określonego w GB / T 26572 limitu. 

Oznacza, że zawartość substancji toksycznych i szkodliwych zawarta w 
jednorodnym komponencie przekracza określony w GB / T 26572 limit.

Oświadczenie o substancjach toksycznych i niebezpiecznych 

Oświadczenie w zakresie ochrony środowiska 
dotyczy produktu i jego akcesoriów w normalnych 
warunkach użytkowania. Zapewnia, że toksyczne i 
szkodliwe substancje lub elementy nie wydostaną 
się na zewnątrz, nie spowodują poważnego 
zanieczyszczenia środowiska, lub zdrowia 
użytkowników. 

E-mail : support@yeeloc.com

Website :  www.yeeloc.com
Company Name : Xi'an Yisuobao Electronic
Technology Co., Ltd

Address :  No. �� Zhangba �th Street, Xi 'an, 
Shaanxi .


