Lock Vault® eLocks

PN-INFO

SMART

Bluetooth
SMART

Nøgleboks

Smart og sikker
opbevaring af nøgler
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Del adgang til dine nøgler via din
smartphone

Select Access Smart™ tilbyder et smart alternativ
til opbevaring af dine nøgler - nem og enkelt
tilgang via din smartphone.

zz
Del adgang til dine
nøgler via fjernadgang
i realtid

Få en komplet
adgangsoversigt

Få straks besked ved
uautoriserede
adgangsforsøg
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Sikkerhed - sindsro

Beskyt din ejendom med Master Lock
Bluetooth nøgleboks.
Det er let at dele adgang til dine nøgler
via din smartphone med personer, du
vælger.

Nem deling af adgang
Del fjernadgang til din nøgleboks
på et øjeblik

Hvem forsøger at få adgang til
nøgleboksen?

•

Via appen kontrollerer du adgangen
til din nøgleboks. En logbog viser dig
alle oplysninger om adgang:

Del adgang til din nøgleboks med
familie, venner eller andre personer,
som du ønsker at give adgang.
Brug din smartphone via den gratis
app Master Lock Vault® eLocks

•

Du kan oprette fjernadgang til et
ubegrænset antal personer adgangen er øjeblikkelig.

•

Du kan tilføje eller slette personers
adgang når som helst.
Herudover kan der gives adgang
i en begrænset periode.

•
•
•

Hvem åbnede din nøgleboks?
Hvilken dag og hvornår?
Hvilken tidsperiode?

Herudover får du straks besked, hvis
der er uautoriserede forsøg på at få
adgang.

Fladt batteri i din smartphone?

Hvis din smartphone løber tør for strøm, kan du
stadig låse nøgleboksen op ved at bruge en egen
tilpasset kode.
Glemmer du denne kode, er der gemt en back-up
kode på appen Master Lock Vault® eLocks
(tilgængelig online), som vil gøre det muligt for dig
at åbne din nøgleboks igen.

Når batteriet trænger til udskiftning
Hvis batteriet er ved at være brugt op, vil du se et gult lys på din
nøgleboks samt modtage en besked om dette på din
Master Lock Vault® eLocks app.
Du vil altid vide, hvornår det er på tide at skifte batteri. Skulle batteriet ikke
være blevet skiftet i tide, er der stadig en løsning:
Du kan tilkoble et 9V batteri til backup-afdelingen, som er placeret under
nøgleboksen. Dette gør det muligt at låse nøgleboksen op og skifte batteriet.
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Sikkerhed kombineret med teknologi

Teknologi på forkant. Højeste sikkerhedsniveau.
Perfekt til udendørs brug.
•

Dobbelt låsepal for øget styrke mod uautoriserede
forsøg på at bryde nøgleboksen op

•

Tåler temperaturer mellem +50 C til -40 C

•

Der kan gives adgang til et ubegrænset antal
personer

•

Korrosionsbeskyttet og vejrbestandig

•

Oplyst display

•

Kompatibel med
			

Iphone/ipad (iOS 8 og nyere)
Android (version 4,3 og nyere)

Brug den gratis app Master Lock Vault® eLocks, som
benytter sig af avanceret sikkerhed og kryptering.

Udendørs og indendørs.
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Data overført med Bluetooth mellem din smartphone og
din nøgleboks er omfattet af et højt niveau af kryptering
for maximal sikkerhed imod hacking. Kun autoriserede
personer kan tilgå din nøgleboks.

