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1. Összefoglalás 

1.) Bevezet  és utasítások - APP 
2.) Bevezet  és utasítások – iLinkbox (Átjáró  

2.  A rendszer felépítése 

2.1 APP a Mobilon 

Használja az APP-ot Androidon vagy iOS-en a távvezérléshez, a push értesítések kezeléséhez 

és a felhasználói profilhoz. 

2.1.1 F bb funkciók 

1.) Távirányító (mobil ujjlenyomat-leolvasóval).  

2.) Ideiglenes jelszó. 

3.) Jelszó 

hozzáadása/törlése/módosítása 

4.) Id  beállítása a záron. 

5.) Speciális funkciók beállítása. 

6.) A kulcsok megosztása családtagok hozzáadásával vagy QR-kód küldésével a csoportos 

felhasználóknak, stb.  

7.) M ködési feljegyzések megjelenítése az APP-ban, felhasználóbarát élmény 

8.) Valós idej  értesítések az APP-ban: ajtónyitás, többszöri hibás jelszó beviteli riasztás, 

er szakos behatolás jelzés, rablásjelzés, ajtónyitás-riasztás, védelem be-és kikapcsolási 

jelzés, alacsony töltöttségi riasztás, ajtócseng -jelzés. 

2.1.2 APP m ködési környezet 

1.) iOS: 8.0 vagy frissebb verzió; iPhone, iPad vagy iPod touch. 

2.) Android: 4.0 vagy frissebb verzió. 

2.1.3 APP Telepítés 

1.)Keressen a “wishome”-ra az APP letöltéséhez. 

2.)Regisztráljon az email címével vagy telefonszámával. 

 
 
 
 

2.1.4 Személyes központ 

1. Kattintson a bal fels  sarokban lév  oldalsávra, írja be a 
személyes központot. 

 

 

 

2. Válasszon ki egy képet a mobiltelefonról, vagy készítsen egy 
fényképet. 

 



 

 

 

3. Becenév beállítása 

4. Nem kiválasztása 

5. Kijelentkezés 
 

 

 
Kattintson a bal felső sarokban lévő oldalsávra, írja be a személyes központot. Az alábbi 
elemek szerkeszthetőek: 

1. Avatar 

2. Fiók 

3. Becenév 

4. Nem 

5. Kijelentkezés 

2.1.6 Csatlakoztassa az iLinkBox-ot（Átjáró）a routerhez. 

1.) Kapcsolódjon telefonjával a WI-FI-hez. 

2.) Kattintson a következőre: “ Add networked device”  
 

 

 
3.) Vagy a bal felső oldalsávban kattintson:” Add networked device”  

4.) Válassza a “WI-FI box” opciót. 
 

 

 

5.) Nyomja meg a gombot az iLinkBox-on, ekkor hallani fogja, hogy “az átjáró kereshető 

módba került”  

6.) Kattintson a következő lépésre 

7.) Írja be a WI-FI jelszót 



 

 

 

8.) Várjon a kapcsolódásra. 

 

 

 

Ezt fogja hallani: Sikeres router kapcsolódás, kapcsolódás a felhőhöz. 

Eszköz sikeresen hozzáadva 

Csatlakoztassa a WI-FI dobozt átjárót)  a routerhez 

A WI-FI doboz egyfajta átjáró doboz, a WI-FI ajtózárat csak az átjáró zárral való 

kapcsolódása után lehet telefonon vezérelni. 

1.) A WI-FI doboz (Gateway) első használatához a hálózathoz kell csatlakozni. Győződjön 

meg róla, hogy be van kapcsolva, várjon kb. 30 másodpercet az inicializáláshoz. Röviden 

nyomja meg a gombot a WI-FI dobozon, hallja, hogy az „átjáró belép a kereshető módba”, 

és a villogó lámpa világít, ami azt jelenti, hogy működik. 

2.) Csatlakoztassa a telefont a Wi-Fi-hez, jelentkezzen be az APP-be és adjon hozzá 

hálózati eszközt. 

Kattintson a Wi-Fi dobozra, az megpróbál csatlakozni a WI-FI-hez, írja be a WI-FI jelszót és 

kapcsolódjon. Ezt fogja hallani: „Sikeres router kapcsolat, kapcsolódás a felhőhöz”, és 

„Eszköz sikeresen hozzáadva” 

3.) A sikeres csatlakoztatás után megnevezheti a WI-FI fiókot, vagy közvetlenül 

hozzáadhatja az átjáró ajtó zárját. 

 
Ha a WI-FI doboz már csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor a WI-FI-dobozt LAN-on 

keresztül tudjuk megkeresni és csatlakoztatni. 

Először csatlakoztassa a telefont ugyanarra a Wi-Fi hálózatra, mint a WI-FI doboz. Ezután 

jelentkezzen be az APP-ba, kattintson a „Hálózati eszköz hozzáadása” → „WI-FI doboz” → 

„WI-FI doboz már a hálózatban vagy nem? Kattintson az eszköz kereséséhez." Ha egynél 

több WI-FI doboz található, nyomja meg a WI-FI doboz gombját a kereshető módba való 

belépéshez, és az APP ikonja villogni kezd. Csatlakoztatáshoz kattintson a villogó WI-FI 

dobozra. 

 

 

2.1.8 Átjáró gomb és fény-utasítások 

1.A nagy gomb 

Tartsa nyomva a nagy gombot kb. 5 másodpercig, és az átjáró smart link módba lép.  

2.A kis gomb 

Tartsa nyomva a nagy gombot kb. 5 másodpercig, és az átjáró gyári alaphelyzetbe áll. 

Megjegyzés: A gyári alaphelyzetbe állás után minden adat és minden átjáró zár törlődik.  

3.Piros fény 

Az átjáró csatlakozott a routerhez, de nem csatlakozott a felhőhöz.  

4.Kék fény 

Az átjáró csatlakozott a felhőhöz, és normál működésbe kezd.  

5.Piros & kék fény 

Az átjáró csatlakozik a felhőhöz, és smart link módba lép. 

 

 
2.1.9 Átjáró zár hozzáadása 

 

 

1. Az átjáró csatlakoztatása után rákattinthat: „Kész, ajtózár hozzáadása”. 

Vagy kattintson az oldalsávra, kattintson a „Hálózati eszköz hozzáadása” gombra, 

kattintson a „Gateway Lock” gombra”. 



 

 

 

 
3. Nyomja meg a „Reset” gombot az ajtózár hátlapjának WI-FI moduljában. 
4. Kattintson az „Add door lock” gombra az APP útmutató szerint. 

 

 

 
5. A következőt fogja hallani: „új eszközre vár”, ez pár másodpercet vesz igénybe. 
6. Hozzáadás sikeres. A felhasználók megváltoztathatják a zár nevét. 

7. Az ajtózár sikeresen hozzáadva, ez látszik a kezdőoldalon. 
 

 

 

1) Telepítse az elemeket, röviden nyomja meg a párosítás gombot, az intelligens ajtózár 
párosító állapotba kerül. 
2) Az átjáró doboz hozzáadása után kattintson a "Kész, hozzáadja az átjáró zárat", majd az 
"ajtózár hozzáadása" elemet, vagy kattintson a "Hálózati eszköz hozzáadása" pontra az 
oldalsávon. 
3) Kattintson az „Átjáró ajtózár” gombra, válassza ki az átjárót és nyomja meg a 
jóváhagyást. Várjon az ajtózár csatlakoztatására. Ezután megjelenik a kezdőlapon. 



2.1.10 Ajtózár cseréje a kezdőlapon 

Ha az APP több zárral van összekötve, kétféleképpen lehet gyorsan cserélni az ajtózárat. 

 
1. Nyissa meg a kezdőlapot, keresse meg a fehér fordított háromszöget a zár nevétől jobbra. 

 

 

 
 

2. Kattintson a háromszögre, hogy lássa az összes kapcsolódott zárat. 

3. 	Csúsztassa balról jobbra, hogy több ajtózárat láthasson, kattintson a kezdőlapon 

megjeleníteni kívánt elemre. 

1) Nyissa meg a kezdőlapot, keresse meg a fehér fordított háromszöget a zár nevétől 

jobbra. Kattintson a háromszögre, hogy lássa az összes kapcsolódott zárat. Csúsztassa 

balról jobbra, hogy több ajtózárat láthasson, kattintson a kezdőlapon megjeleníteni kívánt 

elemre. 

 
1. Kattintson a bal felső sarokban lévő oldalsávra, és ellenőrizze az összes 

zárat a „Zárlistában” ,  

2. Görgessen fel vagy le, és válassza ki a megjeleníteni kívánt zárat. 

Amennyiben túl sok van, görgesse végig a listát, keresse meg a megfelelő zárat, és 

kattintson az ikonra, hogy kicserélje a kezdőlapon megjelenített zárakat. 

 
2.1.11 APP nyitási művelet  

1. Nyissa meg az APP 

kezdőlapot. 
 

 

 
2. Írja be a helyes jelszót, és hagyja jóvá. 

 

 



3. Az ajtó kinyílt. 
4. Vagy állítsa be a nyitási funkciót ujjlenyomattal. Kattintson a „több” gombra a 

kezdőlapon, kattintson a „nyitás ujjlenyomattal” funkcióra. 
 

 

 

 
5. Adja meg a helyes nyitó kódot, beállítás sikeres. 

 

 

 
 
6. Ezután az ujjlenyomat beolvasása képes nyitni az ajtót. Ezt a funkciót a „Több” oldalon kikapcsolhatja a kezdőlapon. Az 

APP és a ujjlenyomatos nyitás működése 

7.  Az APP jelszavakat és ujjlenyomatos nyitási módokat biztosít. Az alapbeállítás a jelszavas 
nyitás. Válassza ki a megfelelő zárat, majd kattintson a „Nyitás” gombra a kezdőlapon. 

1) Nyitás jelszóval: Jelszó beírása. Jelszó esetén az ajtó kinyitásához kattintson a megerősítés gombra 

(Tippek: Ha nem sikerül ujjlenyomattal kinyitni az ajtót, akkor használja a jelszót.) 

2) Nyitás ujjlenyomattal: A kezdőlapon kattintson a „Több” gombra, keresse meg: „nyitás ujjlenyomattal”, nyissa ki a 
funkciót a gomb elcsúsztatásával és ellenőrizze a jelszót. Ha a megerősítés sikeres, akkor a kezdőlapra visszalépve 

nyomja meg az „Unlock” gombot, és használja az ujjlenyomatát az ajtó kinyitásához. (Tippek: Az ujjlenyomatos nyitási 

funkciót nem támogatja az ajtózárak egy része). 

Megjegyzés: A jelszó beállítását és az APP telepítését adminisztrátor végezheti el. Az ajtózár telepítésének módjához 

ellenőrizze az ajtózár utasításait. 

2.1.12 Ellenőrizze az ajtózár működésének előzményeit. 

1. Nyissa meg az APP kezdőlapját, amely a működési előzményeket mutatja. 
 

 

 
2. Csúsztassa lefelé a frissítéshez. 

3. Csúsztassa felfelé az előzményekhez. 
 

2.1.13 Ideiglenes zárolási jelszó beállítása 
1.  Válassza ki a megfelelő zárat, kattintson a „Temporary Password” (ideiglenes jelszó) elemre 

a zár fő felületén, írja be az ideiglenes jelszót. 



2、Válassza ki a beállítani kívánt ideiglenes jelszó időtartamát. 

 

 

 
3、Az ideiglenes jelszavak megoszthatók a látogatókkal 

 

 

 
Az ideiglenes jelszó beállításának három módja: 

1) Egy órában egyszer, csak egyszer lehet nyitni a zárat egy órán belül.  
2) Egy nap egyszer, egy napon belül csak egyszer nyithatja ki a zárat. 
3) Az érvényesség engedélyezése, az aktuális igényeknek megfelelően, az érvényességi 
idő beállítása, a felhasználók az ajtót időkorlát nélkül kinyithatják az érvényesség ideje 
alatt. 
 

2.1.14 Kulcsok kezelése 

A kulcstípusok jelszókulcsra, ujjlenyomatra, kártya kulcsra, távirányító kulcsra és APP kulcsra 

vannak felosztva, amelyek a kulcskezelésben hozzáadhatók / módosíthatók / megtekinthetők 

/ törölhetők. A kulcsok felhasználói típusok szerint lehetnek adminisztrátorok, közönséges 

felhasználók és ideiglenes felhasználók, amelyek megegyeznek az ajtózár kulcstípusával. 

 
2.1.14.1 Kulcshoz rendelt felhasználó 

1、Nyissa meg az APP fő felületét, kattintson a „Key Management” (Kulcskezelés) gombra, 

és válassza ki a társítani kívánt kulcsot. 

2、Kattintson az „Associated User (Kapcsolt felhasználó)” gombra”. 
3、Válassza ki azt a felhasználót, akihez ez a kulcs kapcsolódik. 2-14. Ábra A kulcs 

hozzárendelése a felhasználóhoz 

Annak érdekében, hogy az adminisztrátor könnyebben láthassa, mely felhasználók 
kezelték a zárat, és hogy a működési előzményekben megjelenjen a felhasználó-portré és 
a felhasználónév, társíthatjuk a kulcsot a felhasználóhoz. 
A kulcskezelési lista kezelőfelületén kattintson a megfelelő gombra, hogy belépjen a 

kulcsadatokba, majd kattintson az „Associated User (társított felhasználó)” gombra a 

felhasználói felület eléréséhez, és válassza ki a megfelelő családtagot, hogy befejezze a 

társítási beállításokat. A felhasználók társítása előtt hozzáadhat családtagokat. A 

családtagok hozzáadásának részleteit a későbbiekben ismertetjük. 

 
2.1.14.3 A kulcs nevének módosítása. 

1、Ha kiválasztotta a kulcsot a kulcskezelő felületen, kattintson a „Key name 
(Kulcsnév)” elemre. 
2、Módosítsa a kiválasztott kulcs nevét egy személyre szabott névre. 

2-15. Ábra A kulcs nevének módosítása. A kulcsadatok felületén kattintson a „Key name 

(Kulcsnév)” gombra, majd a „Name Setting (Névbeállítás)” felületre, adja meg a beállítani 

kívánt nevet, majd kattintson a „Mentés” gombra a jobb felső sarokban. 

 
2.1.14.4 Jelszó módosítása. 

1、Válassza ki azt a kulcsot, amelyet a kulcskezelő felületen módosítania kell, 

kattintson a „Modify password (Jelszó módosítása)” gombra. 

2、Adja meg a régi jelszót és az új jelszót, kattintson a [Finish/Befejezés] gombra. 

2-16. Ábra A jelszó módosítása. Kattintson a “Jelszó módosítása” gombra a kulcsadatoknál, 

írja be az admin jelszót, majd adja meg az új, 6-12 jegyű jelszót.

to enter “Modify Password”, input the admin password,then enter a new 6~12 digits password 
 

Az ideiglenes jelszó SMS-ben küldhető a látogatóknak a beállítás sikeres végrehajtása 
után. A látogatók beírhatják a jelszót közvetlenül az ajtó kinyitásához vagy az APP-al is 
kinyithatják azt. 
Megjegyzés: Egy zárhoz egyszerre csak egy ideiglenes feloldó jelszót állíthat be, a régi 
ideiglenes jelszó automatikusan törlődik az új ideiglenes jelszó beállításakor. 



2.1.14.5 Kulcs törlése 
1、Jelölje ki a kulcskezelő felületen törölni kívánt kulcsot, kattintson a „Delete (Törlés)” 

gombra, és adja meg az adminisztrátori jelszót 

2、A keret a törlés után jelzi, hogy sikerült. 

2-17. Ábra A kulcs törlése. 

Jelölje ki a kulcskezelő felületen törölni kívánt kulcsot, kattintson a „Törlés” gombra, és adja 

meg a hitelesítéshez az adminisztrátori jelszót. Ezután kattintson a „Törlés” gombra. 

 
2.1.15 Egyéb beállítások. 

A zárak egyéb beállításai a következőket tartalmazzák: 

Eszköz nevének módosítása, eszköz QR kódja, zár-felhasználók kezelése, zár haladó 

funkcióinak beállításai, ujjlenyomat-nyitás kapcsoló (Lásd: [11, Nyitás], riasztó kapcsoló, 

ügyfélszolgálat telefonszáma, felhasználói kézikönyv, záridő visszaállítása, zár törlése, 

stb. 

2.1.14.5 Kulcs törlése 
1、Jelölje ki a kulcskezelő felületen törölni kívánt kulcsot, kattintson a „Delete (Törlés)” 

gombra, és adja meg az adminisztrátori jelszót 

2、A keret a törlés után jelzi, hogy sikerült. 

2-17. Ábra A kulcs törlése. 

Jelölje ki a kulcskezelő felületen törölni kívánt kulcsot, kattintson a „Törlés” gombra, és adja 

meg a hitelesítéshez az adminisztrátori jelszót. Ezután kattintson a „Törlés” gombra. 

2.1.15 Egyéb beállítások. 

A zárak egyéb beállításai a következőket tartalmazzák: 
Eszköz nevének módosítása, eszköz QR kódja, zár-felhasználók kezelése, zár haladó 
funkcióinak beállításai, ujjlenyomat-nyitás kapcsoló (Lásd: [11, Nyitás], riasztó 
kapcsoló, ügyfélszolgálat telefonszáma, felhasználói kézikönyv, záridő visszaállítása, 
zár törlése, stb. 

2.1.15.1 Zár nevének szerkesztése. 

1.) Kattintson a „More (Több)” gombra a kezdőlapon, 

válassza a „Device Name (Eszköz neve)” lehetőséget”.  

2.) Állítsa be és mentse el az új nevet. 

2.1.15.2 QR-kód beállítása 

Kattintson a „More (Több)” gombra a kezdőlapon, kattintson a “Device QR code (Eszköz 
QR-kód) gombra”. 

A felhasználók ajtózárat tudnak hozzáadni a mobiljukon, a rendszergazda által megosztott 
QR-kód beolvasásával. 

 
2.1.15.3 Zár-felhasználók kezelése 

1.) Kattintson a „More (Több)” gombra, majd kattintson a Lock users management 
(Felhasználók kezelése) gombra. 

3.) Válassza ki a hozzáadni kívánt felhasználót.  

4.) Állítsa be minden felhasználó 

5.) Állítsa be a felhasználó profilját és hozzáférését 

6.) Felhasználó profilja. 

7.) Felhasználó törlése. 

Minden felhasználót láthat a “Lock users management (Felhasználók kezelése)”. pontban. 

Az admin beállíthatja a felhasználók hozzáférését, amelynek három fajtája van: admin, 

felhasználó és megfigyelő. 

Az admin megoszthatja a zárat másokkal. Kattintson ide:“Add New Users (Felhasználó 

hozzáadása)”, és válassza ki a családtagot. Válassza ki a felhasználó típusát és 

hozzáférését. (Megjegyzés: ha másik felhasználónak admin-hozzáférést ad, a hivatalos 

adminisztrátor elveszti ezt a hatáskörét.) 

 
2.1.15.4 További funkciók 

1.) Az admin és a Felhasználók hozzáférhetnek a haladó funkciók beállításához. 

2.) A zárak különbözõ modelljei különbözõ funkciókkal rendelkeznek, egyes modellek nem 

támogatják az APP haladó funkcióit. A speciális funkciók beállításához először be kell írnia 

a jelszót. 

3.) Haladó funkciók: 

1. Kettős ellenőrzés: ON: a zár nyitásához legalább 2 típusú (APP, ujjlenyomat, jelszó vagy 

kártya) hitelesítés kell. OFF: egyszeri hitelesítés. 

2. Átjárási mód: Ha az átjárási mód be van kapcsolva, minden alkalommal, amikor az APP 

megnyitja a zárat, a rendszer nem fog automatikusan lezárni a szokásos módon, hanem a 

felhasználóknak kézzel kell zárniuk az ajtót átjárási módban. 

3. Hangutasítás bekapcsolása. 

4. Erőszakos behatolás figyelmeztetés. 

5. Cilinder figyelmeztetés. 

6. Retesz funkció: ON: retesz észlelésének aktiválása, OFF: észlelés tiltása (Minden 

felhasználó kinyithatja a zárat, ha a retesz be van kapcsolva). 

7. Zár hangjának hangereje. 
 
 

2.1.15.5 Riasztó 

Amikor a zár riaszt, az értesítést az APP-ban is elküldi, amikor a Riasztás funkció be van 

kapcsolva, a mobil is riaszt, és felugrik egy üzenetet. Ha a riasztási funkció ki van 

kapcsolva, nincs hangjelzés vagy üzenet a mobilon. 

 
2.1.15.6 Zár idejének szinkronizálása: 

1. “More (Több)” és „reset lock time” (idő állítása). 

2. “Yes”, szinkronizálja a zár és a mobil órája idejét. 

Ha a zár és a mobil órája nem egyezik, így szinkronizálhatja azokat
2.) Megjeleníti az összes meglévő felhasználót, és új felhasználókat is hozzáadhat 
az „Add new User (Új felhasználó hozzáadása)” gombra kattintva. 



2.1.15.7 Zárak törlése 

Különböző szerepkörönként a törlés eredményei különbözőek. 

1.) a rendszergazda törli a zárat. A sikeres törlés után a zár törlődik a Felhasználók és a 
Megfigyelő APPjában, a zár és a felhasználók közötti kapcsolat törlődik 
2.) A Felhasználók vagy a Megfigyelő törlik a zárat, csak a készüléket és a velük való kapcsolatot 
törli. 

 

2.1.16  Push Értesítések 

1.) Amikor az iOS telefonon első alkalommal elindítja az APP-ot, egy ablak ugrik fel, és kéri a 

push értesítések engedélyezését. Kattintson az Igen gombra a valós idejű értesítések 

fogadásához. Ha a Nem gombra kattint, az APP nem tud értesítést küldeni. 

2.) Kattintson a jobb felső sarokban lévő „ajtócsengő” alakú oldalsávra, írja be az 

üzenetközpontot, ahol az üzenetelőzmények láthatók. Információ az üzenetek 

előzményeiről: Grafikus üzenetek, családtag hozzáadásának kérése, családtag 

hozzáadásának eredményei, ajtózár kérés hozzáadása, ajtózár engedélyezési kérés, 

adminisztrátor változtatási értesítés, iLinkBox átviteli értesítés, zárváltozás bejelentése, 

iLinkBox frissítési értesítés, ajtózár hozzáadása az iLinkBoxhoz értesítés, az ajtózár 

értesítésének törlése, a felhasználók értesítésének törlése, online és offline értesítések 

az eszközökről. 


