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Okos, PIN kódos hotelzár, távoli vezérelhetőséggel 

igloohome Mortise 2 
 

 
A igloohome2 hotelzárral megvalósítható lakóingatlana, üzlethelyisége, irodája nyitása, és a nyitás 

személyre és időre szabott engedélyezése. 

Adjon meg PIN-t (számkódot) vagy Bluetooth kulcsot vendégeinek, alkalmazottainak a zár 

nyitásához, akár egyszeri alkalomra, akár pár órára, 

napra hétre, de akár állandó jelleggel is. 

Sem az ajtó nyitásához, sem a kód beállításához nem 

szükséges a helyszínen lennie, és nincs szükség 

Internetre, kábelezésre sem! 

 

Jellemzők 

Kétféle elérési mód 

Adjon meg és küldjön el számkódot vendégeinek az ajtó 

nyitásához. Vagy használjon Bluetooth kulcsot a zár 

kinyitásához: csak használja az okostelefonját hatókörön 

belül. 

Esőálló kivitel 

IP65 védelemmel készül, azaz ellenáll a pornak és a 

kisebb esőknek. Tartós és a külső hatásoknak ellenálló 

kivitel. 
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 Mobil applikációval kezelhető 

  

Adjon jogot a belépésre, még ha Ön távol is van 

A mobil applikációval gyártson egyedi számkódot vagy Bluetooth kulcsot vendégének. Probléma és 

kellemetlenség nélkül kezelheti az ingatlanjába való belépési jogot, személyes kulcsátadás nélkül. 

Válassza ki mennyire időre ad belépési jogot 

Válassza ki, hogy csak órákra, napokra vagy hetekre kíván jogot adni, esetleg állandó elérést biztosít. Az 

időérzékeny belépés lehetősége biztosítja tulajdona biztonságát, és védi a hívatlan vendégektől. 

Offline, hálózat nélkül is működik 

Az eszköz innovatív technológiával működik, ami vonatkozik az enkriptálásra és szinkronizálásra is, és 

nem igényel Internet kapcsolatot. Adjon meg új PIN-t az ajtózárhoz, akár a világ másik feléről is; még 

csak Bluetooth elérési távban sem kell lennie, hogy a PIN működjön. 

(Az Internet nélküli működés sok előnye mellett az egyetlen hátránya az, hogy távoli visszavonási funkció 

nem elérhető. Mit jelent ez? Tegyük fel, hogy egy vendég, aki már fizetett, és akinek már megadtuk a PIN 

kódot pl. a következő hétre, váratlanul visszamondja a foglalását. Ha a lemondást elfogadjuk, a kiadott 

kódot törölni kell: ez már csak a helyszínen törölhető / változtatható meg.) 

Nézze meg az elérési naplót 

Kövesse nyomon az időt és dátumot, amikor látogatói 

beléptek otthonába. A belépések jobb nyomon 

követhetősége biztosítja az ön nyugalmát. A Bluetooth 

nyitások adatait valós időben frissíti a rendszer; a PIN 

elérések naplója pedig akkor frissül, amikor tulajdonos 

használja a Bluetooth kulcsot. 

Szinkronizáció az Airbnb-vel 

A gyártó Airbnb partner. Airbnb vendégfogadók 

szinkronizálhatják naptárjukat igloohome fiókjukkal, így a 

számkód automatikusan generálódik vendégeiknek – 

többletköltség nélkül. 

 

További lehetőségek 

Biztonsági kizárás 

Ha ötször ütnek be érvénytelen PIN-t, a zár öt percig nem engedélyez hozzáférést. 

Elérések naplózása  

A Bluetooth nyitások adatait valós időben frissíti a rendszer; a PIN elérések naplója pedig akkor frissül, 

amikor tulajdonos használja a Bluetooth kulcsot. 
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 Automatikus visszazárás 

A hotelzár automatikusan visszazár, ahogy becsukják. 

Vészhelyzeti indítás 

Ha lemerültek az elemek, egy külső DC9V elemmel el lehet indítani az eszközt. 

Időérzékeny belépés 

Szabja személyre a számkódok belépési idejét, biztosítsa ingatlana biztonságát a vendégek tartózkodása 

után is. 

Csali biztonsági kód 

Üssön be random 8 számot a saját kódja előtt, csökkentve annak kockázatát, hogy az ujjlenyomatok 

alapján azonosítsák be kódját. 

 

Technikai jellemzők 

• 40mm-től 60mm-es vastagságú ajtókig 

• Az ajtó szélétől való távolság >190mm (kilinccsel) 

• Fa ajtókhoz 

• Méretek: Külső 80 x 303 x 17.8 mm, belső 79.8 x 302.4 x 26 mm 

• Súly: 1,97kg (n.w) / 2,46 kg (g.w) 

• Anyaga: Külső: Al, ABS; Belső: Al, Zn, ABS 

• Működési módok: PIN kód, Bluetooth kulcs, kulcskártya (2db tartozék), vésznyitásra fizikai kulcs 

(2db tartozék), 

• Szín: fekete 

• Működési hőmérséklet: ~ -25°C~75°C (48 órán át) 

• Áramforrás: 4db AA elem (nem a csomag része; lítium elemek használata javasolt alacsony 

hőmérséklet esetén) 

• Vészhelyzeti táp: DC9V Alkáli elem 

• Elem élettartama: akár 1 év 

• Garancia: 1 év a gyártási és anyaghibákra 

• Esővédő tető alatti telepítése javasolt  

• IP védettség: IP65  
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A zár működtetése: 

 

1. Zár nyitása mobileszközzel 

 

1. Igloohome App telepítése az Android vagy iOS mobil eszközre az 

útmutató szerint (Internet szükséges hozzá) 

2. Regisztráció 

3. Zár hozzáadása, felvétele  

4. Az app utasításainak megfelelően a zárat és az appot futtató 

mobileszközt Bluetoothon keresztül párosítani kell. 

5. Sikeres kapcsolódás után a képernyőn megjelenő gombbal nyitható a 

zár. (Minden esetben el kell indítani az igloohome applikációt és a gombot 

meg kell nyomni, a zár csak ekkor érzékeli a mobileszközről indított nyitást; 

nem elég pusztán az, hogy a zsebünkben legyen bekapcsolt Bluetooth-szal 

a telefon). 

 

 

2. Zár nyitása PIN kóddal 

 

Az applikáció kezelőfelületén az Access menüpontra kattintva láthatóvá válnak az aktív, az inaktív és a 

függőben lévő (még nem aktív) jogosultságok (ahhoz, hogy az aktuális, legfrissebb jogosultságokat 

mutassa, szükséges Internet-kapcsolat és a „Check Validity” gomb megnyomása. Az aktív listán első 

helyen szerepel a zár tulajdonosának neve, melyre kattintva megjelenik az ún. „master” PIN kód.  

A master PIN kódot bármikor meg lehet változtatni, átírni. A master PIN módosítási feltétele, 

hogy az olvasó közelében legyünk, és Bluetooth-kapcsolat legyen a zár és a mobileszköz között. 

 

 

Lehet kiadni véletlenszerűen generált PIN-kódokat egyszeri használatra, 

konkrét időintervallumra, állandó használatra, illetve PIN-kód helyett van 

lehetőség ún. Bluetooth-kulcsot is küldeni a vendég részére. A vendég 

részére eljuttatott Bluetooth-kulcsot csak úgy tudja használni, ha van 

Internet-kapcsolata és igloohome applikáció a telefonján.  

A generált PIN-kódokat akár SMS-ben is el lehet küldeni a vendég részére, 

ahhoz nem szükséges Internet-kapcsolat, sem az igloohome app. A generált 

és kiadott PIN-kódok is megjelennek az aktív hozzáférések listáján, és a 

tulajdonos bármikor megtekintheti a kódokat. Az inaktív listára került PIN-

kódok véglegesen törölhetők. 
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 Fontos tulajdonság, hogy a már kiadott PIN-kódokat (és a hozzájuk beállított időintervallumot) 

nem lehet egyenként szerkeszteni és letiltani sem. Az érvényességi intervallum lejárta után 

automatikusan inaktív lesz a kód, de az érvényességi idő alatt nem lehet letiltani. Az egyetlen 

mód, hogy töröljük bármelyik kiadott PIN-t az, ha az összes PIN kódot kitöröljük (egyszerre, egy 

időben), ez a törlés a master PIN-kódot nem érinti, az változatlan marad. Az össze PIN-kód 

törlésére pedig kizárólag a zár közelében, Bluetooth-kapcsolattal van lehetőség. Tehát csak 

kiadni lehet távolról a kódokat, letiltani nem. 

 

 

3. Eseménynapló 

Az applikáció megjeleníti a kiválasztott zárral kapcsolatos eseményeket: a nyitásokat, PIN-kód 

kiadásokat, Bluetooth-párosításokat, és a PIN-kódok törléseit (PIN reset). 

A szűrő használatával a fenti négy eseménytípusra célzottan kereshetünk rá. 

 

4. Airbnb kapcsolat 

 

Az Airbnb kapcsolattal automatizálható az Airbnb vendégek részére a PIN-kód generálás. A 

szolgáltatás ára 4,99 USD, de jelenleg (2018.10.19-én) ingyenes próbaidőszak van érvényben. 

Az Airbnb kapcsolat bármikor megszüntethető, ha a tulajdonos inkább manuálisan kívánja kiadni a PIN-

kódokat. 

 

 

 


