
RottnerUNLOCK  

 

!!ВНИМАНИЕ!! Моля, прочетете внимателно тези инструкции за работа, преди да добавите нова Bluetooth 

ключалка или да направите някакви промени. Ние не поемаме никаква отговорност за неизправности, 

причинени от неправилна работа или използване на сила, или неправилно боравене, или за имуществени 

щети, или финансови загуби, които могат да бъдат приписани, напр., неправилно заключване или 

експлоатация на сейфа.  

 

 

 

!!ВАЖНО!! 

Два (2) отделни ключа за аварийно отваряне се доставят с вашия сейф. Пазете ги внимателно (НЕ в сейфа), 

тъй като от съображения за сигурност не могат да се направят допълнителни или заместващи ключове от 

номера (фабрични или серийни номера на ключовете). Ако отварянето с ключалката BlueTooth не е възможно 

(батериите са изтощени) и нито един от двата предоставени ключа за аварийно отваряне не е на 

разположение, сейфът трябва да се отвори със сила. 

Препоръчваме ви да използвате само висококачествени батерии (напр. VARTA Longlife Power), за да сте 

сигурни, че вашата ключалка BlueTooth работи. 

Два (2) отделни QR кода за заключване Bluetooth са включени в пакета, моля, пазете ги на сигурно място. 

В приложението „RottnerUNLOCK“ фабричната парола е 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. След като инсталирате Bluetooth 

заключването, препоръчваме незабавно да го промените на лична 6-цифрена парола от съображения за 

сигурност (вижте инструкциите за експлоатация „СМЯНА НА ПАРОЛАТА”). 

 

 

 

НАЧАЛО/ АВАРИЙНО ОТВАРЯНЕ  

1. Свалете капака на ключалката за аварийно отваряне на вашиия сейф 

2. Поставете един от двата предоставени ключа за аварийно отваряне 

3. Завъртете ключа за аварийно отваряне надясно /по посока на часовниковата стрелка докрай 

4. Завъртене/ плъзнете докрай дръжката за отваряне и отворете вратата. 

5. Завъртете ключа за аварийно отваряне наляво в изходна позиция и го извадете 

6. Остранете капана на отделението за батерии от вътрешната страна на вратата 

7. Поставете две (2) 1,5 волта “AA” батерии. Обърнете внимание на правилната полярност на батериите, 

за да избегнете повреда на електронната ключалка 

8. Затворете отделението за батерии  

 

 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 

 

1. Свалете приложението "RottnerUNLOCK" от Google Playstore (Android) или APP Store (IOS) и го 

инсталирайте 

2. Отворете приложението "RottnerUNLOCK"   

 



 

 

 

Натиснете бутон "+" за да добавите Bluetooth ключалката. 

 

Изберете подходящата Bluetooth ключалка 

 



 

Натиснете „Scanning“ (“Сканиране”) 

 

 

 

 

Сканирайте QR кода на капака на отделението за батерии 



 

Задайте име на избраното Bluetooth - Име (напр. Сейф мостра) 

 

Въведете фабричната парола (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0). 

Потвърдете фабричната парола (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) !! ВНИМАНИЕ!! От съображения за сигурност 

препоръчваме да промените фабричната парола възможно най-скоро с лична 6-цифрена парола 

 

Изберете желания тип отваряне на BlueTooth ключалката под елемента “Security Level” („Ниво на защита"). 

- Парола:  BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ чрез въвеждане на 

предходно зададената парола. 

- Едно кликване:  BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ чрез натискане на „ 

 „. 

- Пръстов отпечатък:              BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ чрез 

пръстов отпечатък. 

- Близост:  BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ като държите мобилния си 

телефон в радиус от не повече от 2 метра. 

 

 



 

Вече можете да добавите пряк път за вашата Bluetooth ключалка на началния екран. 

Запазете направените настройки като натиснете  ✓ 

 

 

 

СМЯНА НА ПАРОЛАТА  

Отворете приложението "RottnerUNLOCK" 

 



 

Изберете ключалката, чиято парола трябва да се промени 

 

Натиснете  

 

Натиснете „CHANGE PASSWORD“ (“СМЯНА НА ПАРОЛА”) 



 

 

 

 

• Въведете валидната текуща парола под “Old password” (“Стара палора”)(0-0-0-0-0-0). 

• Въведете новата 6-цифрена парола, която сте избрали за "New password" (“Нова парола”) 

• Повторете новата парола, която сте избрали "Confirm new password" (“Потвърдете новата парола”) 

• Сега натиснете "CHANGE PASSWORD" (“СМЯНА НА ПАРОЛА”), за да потвърдите вашата нова 

парола. 

 



 

Показва се "Password changed successfully" (“Успешно сменена парола”). 

  



 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ЗА ДОСТЪП  

1) Свалете приложението “RottnerUNLOCK” от Google Playstore (Android) или APP Store (IOS) и го 

инсталирайте. 

2) Отворете приложението "RottnerUNLOCK" 

 

Натиснете бутон " + " за да добавите Bluetooth ключалката. 

 

Изберете подходящата Bluetooth ключалка. 

 



 

Натиснете „Scanning“ (“Сканиране”) 

 

 

 

Сканирайте QR кода кода на капака на отделението за батерии 

 

 



 

Въведете фабричната парола  (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0). 

Потвърдете фабричната парола (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0)  

 

Изберете желания тип отваряне за BlueTooth ключалката под елемента "Security level" (“Ниво на защита”). 

- Парола:  BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ чрез въвеждане на 

предходно зададената парола. 

- Едно кликване:  BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ чрез натискане на „ 

 „. 

- Пръстов отпечатък:              BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ чрез 

пръстов отпечатък. 

- Близост:  BlueTooth ключалката е отворена - „RottnerUNLOCK“ като държите мобилния си 

телефон в радиус от не повече от 2 метра. 

 



 

Вече можете да добавите пряк път за вашата Bluetooth ключалка на началния екран. 

Запазете направените настройки като натиснете ✓ 

 

 

ОТВОРЕТЕ СЕЙФА КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО  

 

ПРИМЕР:  

Отворете с "One click" (“Едно кликване”)  

Отворете с приложението "RottnerUNLOCK" 

 



 

Изберете ключалката, която искате да отворите 

 

 

Натиснете  

 



 

Отворена ключалка - Сега завъртете / натиснете дръжката на вашия сейф докрай .  

 

ОТВАРЯНЕ НА СЕЙФА С ПРЯК ПЪТ 

 

 

Натиснете прекия път за правилния сейф 



 

Връзката с електронната ключалка се установява автоматично и се отключва. 

Сега завъртете / натиснете въртящата се дръжка докрай, за да отворите сейфа си. 

 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СЕЙФА 

Заключете вратата и завъртете / плъзнете дръжката за отваряне докрай. 

Уверете се, че вашият сейф е правилно заключен. 

 

МЕХАНИЧНО АВАРИЙНО ОТВАРЯНЕ 

Ако батериите за изтощени или електронното отваряне не е възможно, действайте по следния начин: 

1. Свалете капака на ключалката за аварийно отваряне на вашия сейф 

2. Поставете един от двата ключа за аварийно отваряне, предоставени с вашия сейф 

3. Завъртете ключа за аварийно отваряне по посока на часовниковата стрелка докрай 

4. Завъртете/ плъзнете докрай дръжката за отваряне и отворете вратата. 

5. Завъртете ключа за аварийно отваряне обратно в изходна позиция и го извадете 

 

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА 

1. Отворете отделението за батерии от вътрешната страна на вратата. 

2. Извадете поставените батерии. 

3. Поставете две [2] нови висококачествени 1.5 волта AA батерии.  

4. Уверете се, че полярността на батериите е правилна, за да избегнете повреда на електрониката 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

НЕ ВИ СЪВЕТВАМЕ да използвате неалкални батерии. 

 


