
 

 

 

 

Smart Lock 
Εγχειρίδιο Χρήστη 

ZANI12 
 
 

 
 
 
 

Προσοχή: 

1. Τα μηχανικά κλειδιά να κρατούνται εκτός δωματίου, σε περίπτωση που τα κλειδιά μείνουν μέσα 

στα δωμάτια. 

2. Αντικαταστήστε τη μπαταρία όταν υπάρχει συναγερμός χαμηλής ισχύος. 

3. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε το για 

μελλοντική αναφορά. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Προσαρμόστε τον κύλινδρο να ταιριάξει τέλεια στην πόρτα και στον 

θυρεό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
Μήκος εξωτερικού κυλίνδρου 

② 
Μήκος εσωτερικού κυλίνδρο υ 

30mm 1 30mm 5  
 

60mm 35mm 2 35mm 6 

40mm 3 40mm 7 

45mm / 45mm 8 

40mm 1 40mm 5  
 

80mm 45mm 2 45mm 6 

50mm 3 50mm 7 

55mm 4 55mm 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Όπως φαίνεται στην εικόνα: το πάχος της 

πόρτας είναι 30mm και το πάχος του πίνακα 

είναι 15mm, Η απόσταση κάθε 

διαμερίσματος στον πυρήνα κλειδώματος 

είναι 5mm 

: Συνολικό πάχος (απόσταση από τον 

κύλινδρο 

κέντρο οπών στο μπροστινό πλαίσιο) 

: Συνολικό πάχος (απόσταση από τον 

κύλινδρο 

κέντρο οπών στο πίσω μέρος) 



 

Κουμπί 

επανεκκίνησης 

1.2. Λίστα συσκευασίας 

Ελέγξτε το παρακάτω σχέδιο για να ελέγξετε εάν το πακέτο περιέχει όλα τα μέρη 
 

NO ΟΝΟΜΑ ΤΜΧ  NO ΟΝΟΜΑ ΤΜΧ 

1 Πρόσοψη 1 7 Βίδα για κύλινδρο M5*50 1 

2 Πίσω όψη 1 8 Βίδα για κύλινδρο M5*70 1 

3 Σφιγκτήρας 1 9 Εξάγωνη βίδα 

M1.5*5mm 

2 

4 Κάρτα 3 10 Εξάγωνη βίδα 

M1.5*10mm 
2 

5 Μηχανικό κλειδί 2 11 Εξάγωνο κατσαβίδι 1 

6 Εγχειρίδιο 1    

1.3. Χαρακτηριστικά 
 

Κατάλληλο για 

μοντέλα 

 
C11 

 
Εφαρμογή σε πόρτες 

Πόρτα αλουμινίου 

Πόρτα ξύλινη 

 
Υλικά 

 

Κράμα αλουμινίου 
 
Τάση λειτουργίας 

 
6V/4x AAA 
Μπαταρίες 

 

Βάρος 

κλειδαριάς 

 
2KG 

Πάχος πλαισίων και 

πάνελ πόρτας 

 
30-110MM 

 Κωδικός πρόσβασης  
Δακτυλικά 

 δακτυλικών αποτυπωμάτων  αποτυπώματα：200 

Τρόπος 

ξεκλειδώματος 

Bluetooth (επιλογή) 

Κάρτα 

Μηχανικό κλειδί Gateway 

(επιλογή) 

Χωρητικότητα 

μνήμης 

Κωδικός πρόσβασης： 

150 

Κάρτας：200 

 
Χρώμα 

Ασημί 

Μαύρη 

Λειτουργεί σε 

θερμοκρασίες 
-10℃-55℃ 

Low Wattage 

Alarm 

 
Less than 4.8V Λειτουργεί σε υγρασία 

 
0-95% 

 

Αρχικοποίηση συστήματος 

Ανοίξτε την πλάκα κάλυψης του μπροστινού πίνακα, 

πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Επαναφορά" στον πίσω 

πίνακα για 5 δευτερόλεπτα, πατήστε "000 #" και η 

προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί 2 
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Step 1 Προσαρμόστε τον κύλινδρο Step 2 Εγκαταστείστε την βίδα για τον κύλινδρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μια παλιά κλειδαριά 

εγκατεστημένη σε 

απόσταση μεγαλύτερη από 

50MM από τον τετράγωνο 

άξονα έως την πόρτα 

Step 3 Εγκατάσταση εσωτερικού κουμπιού Step 4 Ολοκλήρωση εγκατάστασης 

 
 

 

Step 5 Εγκατάσταση της μπαταρίας 

1. Εισαγάγετε το κλειδί και περιστρέψτε αριστερόστροφα για ξεκλείδωμα 

2. Αφαιρέστε τον πίνακα ψηφιακών κουμπιών 

3. Εγκαταστήστε τις μπαταρίες 

4. Βγάλτε την εξαγωνική βίδα M1.5 * 5mm από την τσάντα τοποθέτησης και σφίξτε τη δεξιόστροφα 

（Η πρώτη εγκατάσταση δεν απαιτεί αφαίρεση βιδών πάνελ） 
 

 
 
 

 

2. Διάγραμμα Εγκατάστασης 
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   H11  

3. Λειτουργία 

3.1. Εγγραφή 

 

3.2. Σύνδεση κλειδαριάς με το τηλέφωνο 

1) Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή 

2) Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε TTLock στο κατάστημα APP (Google Play) για λήψη 

4) Εγγραφή νέου λογαριασμού (αριθμός τηλεφώνου ή email) ή σύνδεση με υπάρχοντα 

λογαριασμό 

5) Αγγίξτε την οθόνη κλειδώματος για να ανάψετε, κάντε κλικ στο "+ Προσθήκη 

κλειδώματος" 

6) Το κοντινό κλείδωμα θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου, κάντε κλικ στο "+" 

7) Επανεκκινήστε την κλειδαριά 

8) Η κλειδαριά προστέθηκε με επιτυχία 
 

Οι χρήστες του TTlock μπορούν να  εγγράψουν 

τον λογαριασμό μέσω κινητού τηλεφώνου και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζουν επί 

του παρόντος 200 χώρες και περιοχές στον κόσμο. 

Ο κωδικός επαλήθευσης θα σταλεί στο κινητό 

τηλέφωνο ή το email του χρήστη και η εγγραφή θα 

είναι επιτυχής μετά την επαλήθευση. 

 

 

3.3. Προσθήκη κλειδαριών 

Το TTLock υποστηρίζει πολλούς τύπους συσκευών κλειδώματος. Το κλείδωμα πρέπει να 

προστεθεί από την εφαρμογή μετά την είσοδο στη λειτουργία προσθήκης. Γενικά, ένα κλείδωμα που 

δεν έχει προστεθεί, όσο αγγίζεται το πληκτρολόγιο κλειδώματος, θα εισέλθει στη λειτουργία 

προσθήκης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 123456 εάν δεν προστεθεί από το τηλέφωνο 

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό (έκδοση iOS) 

από το κατάστημα εφαρμογών και να κατεβάσετε την 

έκδοση Android από το κατάστημα εφαρμογών του Google 

Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei και Xiaomi. 
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3.4. Διαχείριση χρηστών 

3.4.1. Διαχείριση Bluetooth 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την επικοινωνία Bluetooth. Αφού συνδέσετε 

το τηλέφωνο με το κλείδωμα της πόρτας όπως παραπάνω, κάντε κλικ στο "" για 

ξεκλείδωμα. (Το τηλέφωνο βρίσκεται σε απόσταση 5 μέτρων από το κλείδωμα της 

πόρτας) 

3.4.2. Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης 

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι επίσης ένας τρόπος για να ξεκλειδώσετε. Αφού εισαγάγετε 

τον κωδικό πρόσβασης στο κλειδωμένο πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί 

ξεκλειδώματος στην κάτω δεξιά γωνία για ξεκλείδωμα. Οι κωδικοί πρόσβασης 

χωρίζονται σε μόνιμους, χρονικά περιορισμένους, μόνο, καθαρούς, κύκλους και 

προσαρμοσμένους. (Μπορείτε να μοιραστείτε τον κωδικό πρόσβασης σε άλλο χρήστη 

μέσω WeChat 、 SMS 、 Email 、 Messenger 、 WhatsApp) 

 

 

 

 

 
3.4.3. Στείλτε e-κλειδί 

Πατήστε στο " " όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε να στείλετε το eKey σε άλλους χρήστες του 

TTlock για να εξουσιοδοτήσετε το ξεκλείδωμα (ο δέκτης πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή και να 

δημιουργήσει λογαριασμό) → Επιλογή μορφής ηλεκτρονικού κλειδιού (Χρονομετρημένο, μόνιμο, 

Εφάπαξ, Επαναλαμβανόμενο) → Εισαγάγετε τον λογαριασμό παραλήπτη του TTlock, ορίστε το όνομα 

και την πραγματική ώρα του eKey, Μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέψετε απομακρυσμένο ξεκλείδωμα ή 

απαγόρευση, εξουσιοδοτημένος διαχειριστής ή μη εξουσιοδοτημένος, όπως φαίνεται στην εικόνα → 

Αποστολή → Ο λογαριασμός του παραλήπτη έχει άδεια ξεκλειδώματος Bluetooth 
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“ 

3.4.4. Προσθήκη κάρτας 

Υποστηρίζει άνοιγμα θυρών μέσω διαφόρων καρτών IC. Προτού χρησιμοποιηθεί μια κάρτα 

IC για να ανοίξει η πόρτα, πρέπει πρώτα να προστεθεί. Η διαδικασία προσθήκης πρέπει να 

εκτελεστεί από την εφαρμογή δίπλα στο κλείδωμα. Η περίοδος ισχύος του IC μπορεί να οριστεί, 

μπορεί να είναι ανά άτομο ή μπορεί να περιοριστεί χρονικά. 

  

 

3.4.5. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος 

Η προϋπόθεση ότι ένα δακτυλικό αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει μια πόρτα είναι 

ότι πρέπει να προστεθεί πρώτα. Η διαδικασία προσθήκης πρέπει να εκτελεστεί από το APP δίπλα στο 

κλείδωμα. Τα δεδομένα λήξης δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορούν να οριστούν, μπορεί να είναι μόνιμα ή 

μπορεί να είναι περιορισμένα. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να τροποποιήσετε την περίοδο ισχύος του. 

    

3.4.6. Διαχείριση e-κλειδιού 

Πιέστε “ Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει το e-κλειδί, να το επαναφέρει, να στείλει και να 
το προσαρμόσει ενώ ταυτόχρονα να ψάχνει το αρχείο της κλειδαριάς 

 

3.4.7. Διαχείριση κωδικού πρόσβασης 

Πιέστε " " .Όλοι οι δημιουργημένοι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να προβληθούν και να διαχειριστούν 

στη μονάδα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης. Αυτό περιλαμβάνει αλλαγή κωδικού πρόσβασης, διαγραφή 

κωδικού πρόσβασης, επαναφορά κωδικού πρόσβασης και εγγραφή ξεκλειδώματος κωδικού πρόσβασης. 

3.4.8. Ξεκλείδωμα αρχείων 

Πιέστε" "μπορείτε να ζητήσετε την εγγραφή ξεκλειδώματος όπως φαίνεται στην εικόνα 



7  

3.5. Διαχείριση πύλης (προαιρετικό) 

Το κλείδωμα TT συνδέεται απευθείας μέσω Bluetooth, γι 'αυτό δεν επιτίθεται 

από το δίκτυο. Η πύλη είναι μια γέφυρα μεταξύ έξυπνων κλειδαριών και 

οικιακών δικτύων WIFI. Μέσω της πύλης, ο χρήστης μπορεί να δει και να 

βαθμονομήσει από απόσταση το ρολόι κλειδώματος, να διαβάσει την εγγραφή 

ξεκλειδώματος. Εν τω μεταξύ, μπορεί να διαγράψει και να τροποποιήσει από 

απόσταση τον κωδικό πρόσβασης. 

 
3.5.1. Προσθήκη πύλης 

 
3.5.2. Εγχειρίδιο 

Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μπορείτε να δείτε ποιες κλειδαριές 

καλύπτονται στην εφαρμογή. Μόλις το κλείδωμα συνδεθεί στην πύλη, η 

διαχείριση της κλειδαριάς μπορεί να γίνει μέσω της πύλης 
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4. Ε&Α 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
αλή 

ι 

 
ργεί 

1) Πώς να διαβάσετε εγγραφές λειτουργίας; Στις εγγραφές της κύριας διεπαφής. 

2) Γιατί δεν μπορώ να το ξεκλειδώσω αφού ανοίξω τη 

λειτουργία περάσματος 

Πρέπει να πραγματοποιήσετε επαλήθευση 

ξεκλειδώματος με οποιαδήποτε μέθοδο, διαφορετικά θα 

τεθεί σε ισχύ η λειτουργία μετάβασης. 

3) Ποιος είναι ο σκοπός του Auto Lock Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα κλειδώματος 

μετά το ξεκλείδωμα 

4）Μετά την εγκατάσταση, αγγίζετε το 

πληκτρολόγιο ανίχνευσης και η οθόνη 

δεν ανταποκρίνεται 

α) Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε πρώτα ότι τα 

θετικά και αρνητικά ηλεκτρόδια της μπαταρίας έχουν 

εγκατασταθεί ανάποδα, εάν η μπαταρία έχει αρκετή ισχύ 

β) Αφαιρέστε το πίσω πλαίσιο και δείτε αν είναι 

συνδεδεμένο. 

γ) Για να εξαλείψετε την παραπάνω κατάσταση, πρέπει 

να αφαιρέσετε την κλειδαριά, ελέγξτε εάν τα σύρματα 

του σώματος κλειδαριάς συμπιέζονται και το καλώδιο εκ 

νέου. 

5）Δεν είναι δυνατή η καταχώριση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 

Ελέγξτε τα δάχτυλα για βρωμιά ή φθορά, ελέγξτε την κεφ 

δακτυλικών αποτυπωμάτων στην κλειδαριά για λεκέδες κα 

λεκέδες κ.λπ. 

Ελέγξτε για να δείτε εάν το δακτυλικό αποτύπωμα λειτου 

σωστά (Πατήστε για να δείτε αν υπάρχει ανταπόκριση 

6）Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η έξυπνη 

κλειδαριά καταναλώνει γρήγορη ισχύ; 

α) Μεγάλη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 

αναμονής 

β) Βραχυκύκλωμα 

7）Δεν υπάρχει ανταπόκριση στο πάτημα της 

λαβής έξω από την πόρτα, και υπάρχει ξεκλείδωμα 

κανονικά μέσα στην πόρτα, αλλά η επαλήθευση 

είναι φυσιολογική και ο κινητήρας είναι 

φυσιολογικός. 

Μπορεί να είναι η κατεύθυνση του τριγώνου στο 

συμπλέκτη να ήταν λανθασμένη, ελέγξτε για διόρθωση. 

8）Πόσες φορές θα κλειδωθεί ο κωδικός 

πρόσβασης; Πόσο καιρό είναι κλειδωμένο; 

Εισαγάγετε λάθος κωδικό πρόσβασης περισσότερες από 

5 φορές στη σειρά, το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο 

για 5 λεπτά, Άλλοι τρόποι για να ανοίξετε την πόρτα 
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Εγγύηση 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Όνομα πελάτη:       

Κλήσεις πελατών:      

Ημερομηνία αγοράς:    

Όνομα προϊόντος:       

Μοντέλο προϊόντος ： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 

 
1 Φυλάξτε αυτήν την κάρτα ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όταν χρειάζεστε υπηρεσία 

εγγύησης. 2 Σας παρέχουμε εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. 

3 Αυτή η υπηρεσία εγγύησης ισχύει για πελάτες σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 


