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PRZÓD TYŁ

Brak zewnętrznego zasilania
RentingLock potrzebuje wyłącznie 
4 baterii AA - działa nawet do 20 
000 otwarć.

Zachowana możliwość otwierania 
drzwi kluczem

Zewnętrzne awaryjne zasilanie 
baterią 9V

Otwarcie zamka poprzez:
● wpisanie kodu na klawiaturze
● aplikację mobilną
● zdalnie*

Informacje techniczne  

*wymaga dodatkowego urządzenia Bridge



Informacje techniczne 

Poprawne wpisanie kodu umożliwia 
otwarcie drzwi przez około 5 sekund.

W większości przypadków nie ma 
konieczności wymiany 
wewnętrznych zamków 
wpuszczanych - RentingLock pasuje 
do wielu z nich.



Historia wejść do apartamentu

Nadaj dostęp do aplikacji, wygeneruj 
kod otwarcia i wyślij go do gościa

Podgląd stanu baterii

Otwarcie drzwi za pomocą BT w 
telefonie. Działa w odległości kilku 
metrów od drzwi

Otwarcie drzwi zdalnie poprzez 
dodatkowe urządzenie Bridge

Aplikacja mobilna



Generuj zdalnie czasowe kody otwarcia z 
aplikacji bez konieczności połączenia 
zamka z internetem. Kod zadziała w 
ustalonych przez Ciebie czasie i  
samoistnie straci ważność.

Zamek otworzy się i pozostanie 
otwarty tak długo jak tylko to ustalisz. 
Możesz ustawić samoistne otwieranie 
się zamka np. od 8 do 16 od 
poniedziałku do piątku

Kod zadziała tylko w określonych przez 
Ciebie terminach i godzinach. Możesz 
ustawić jeden kod, który otworzy drzwi 
np. w każdy dzień tygodnia w godzinach 
11-14

Możesz ustawić swój własny 
spersonalizowany kod

Ustawienie kodu stałego. Ten sam stały kod 
może być ustawiony we wszystkich Twoich 
zamkach.

Twój kod otworzy drzwi tylko raz

Generowanie czasowego kodu otwarcia 
przez BT lub zdalnie poprzez urządzenie 
Bridge

Aplikacja mobilna



Aplikacja mobilna

Dodatkowe urządzenie Bridge umożliwia 
komunikację pomiędzy zamkiem, a WiFi w 
Twoim apartamencie. Dzięki temu możesz 
zarządzać RentingLock z dowolnego 
miejsca na świecie.

Jeśli nie posiadasz urządzenia Bridge lub 
dostępu do internetu, możesz nadal 
korzystać ze wszystkich funkcji poprzez 
BT w telefonie będąc kilka metrów od 
zamka.



Zarządzanie rolami i dostępem do 
aplikacji

Gość

Właściciel

Firma zarządzająca

Firma sprzątająca

Aplikacja mobilna



Połącz RentingLock z dowolnym programem do 
rezerwacji i zautomatyzuj swój biznes 

Kod czasowy lub 
dostęp do aplikacji

Gość
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