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LockSmart  
En nøgleløs Bluetooth-hængelås  
 

Dette patenterede system er mere sikket og har flere funktioner og fordele end en traditionel 
lås.  Åben låsen, eller 'del virtuelle nøgler' med andre via appen.  
Ideel til aflåsning og administrering af skurvogne, pulterrum, porte og meget mere! 

Nøglefri sporbar sikkerhed 
 
Har du nogensinde mistet en nøgle? Har du glemt en adgangskode eller cifferkombination? Eller 
havde nøgler med det forkerte sted på det forkerte tidspunkt? 

Forestil dig, at du på et øjeblik kunne dele din 'nøgle' med nogen i en hel anden by, landsdel, ja 
selv et andet land. Og sikkert kunne dele flere 'nøgler' med det samme, men alligevel nyde tilliden 
til, lige så hurtigt, at tage disse 'nøgler' væk uden engang at spørge eller bytte en fysisk nøgle! 

Heldigvis er dette virkelighed, lige her og nu! En ny nøglefri fremtid. Og med sikkerhed og sporing 
som ikke var muligt før, med vores traditionelle metalnøgler. 

Ved at bruge din mobile enhed kan du åbne din LockSmart hængelås uden fysiske nøgler, nemt 
dele virtuelle nøgler på et øjeblik, fjerne 'nøgler' og spore brugen af din lås.  

LockSmarts nøglefri Bluetooth-hængelås er meget mere end en lås, den giver dig sporbar nøglefri 
sikkerhed. 

Glem de fysiske nøgler! 
Vi har næsten alle været der – tabt eller mistet en nøgle? 

Der behøver ikke være et problem: Download appen opret dig som bruger og par/tilslut den til 
LockSmart så er det løst.  
Med Bluetooth, kan enhver kompatibel smartphone* blive din nøgle. 

* Kompatibel med Android and iOS enheder der bruger Bluetooth 4.0 og derover. Kompatibel Android software versioner er 4.3 og derover. Du kan se 
hvilken version din telefon har ved at gå ind i menuen med indstillinger. 
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Sikkerhed 
Vi ved, at sikkerhed også er vigtig for dig. LockSmart har en cybersikkerhed, der kan sammenlignes 
med en bank! Med den højeste Bluetooth-sikkerhedsstandard, 128-bit, vil ingen nøgler tabes eller 
fejlagtigt ende i de forkerte hænder. Definer dine egne niveauer af krypteringssikkerhed. Vælg at 
låse op ved at tappe på ID, på ikonet eller med adgangskode. 

Del adgangen 
Din håndværker eller gartner er ankommet. Men din port eller garage er låst og hverken du eller 
”nøglen” er hjemme! Det bliver nemt nu!  
Du kan dele adgangen til din Bluetooth lås, med et enkelt tryk, og endnu bedre, du kan dele 
adgangen til flere brugere. Kommer der en pakke i morgen? Eller kommer der en håndværker der 
skal lukkes ind? Ingen problem.  
Del adgangen her og nu, og fjern den lige så nemt igen, uden fysiske nøgler der fremskaffes eller 
indsamles efterfølgende.  



Hans Schourup A/S  
Sletvej 2 D, DK-8310 Tranbjerg
Tlf. +45 8614 6244

www.hans-schourup.dk
Email: info@hans-schourup.dk 
CVR-nr. DK 6583 5118

Grundlagt 1870

Bedre plads
med effektive lagerløsninger 

Track and Trace
Nyd den sporbare nøglefri sikkerhed. Track og spor, hvem der har fået adgang til din lås, og 
hvornår. Se al aktivitet i din LockSmart-app, der viser brugernavn, dato og tidspunkt for brug. 

Administrer flere låse centralt. 
Gør livet mere simpelt! Uanset hvor mange enheder du har, kan du administrere alle dine 
LockSmart hængelåse i en praktisk app.  

Strømforbrug 
Der er ikke brug for at udskifte batterier! Låsen har et specielt celle-lithium-ion-batteri, så du har 
strøm i op til to års eller 3.000 'åbninger' inden genopladning! Derefter skal du blot genoplade via 
et mikro-USB kabel. 

Strømindikator 
Din app fortæller dig, hvornår din lås mangler strøm. Låsen kan hurtigt genoplades via mikro-USB 
tilslutningen, der gemt væk i et vejrbestandig stik. 

Holdbarhed. 
LockSmart er fremstillet i materialer af høj kvalitet, inklusive en rustfri stålbøjle, holdbar, støbt 
Zamak-3 zinklegeringshus og beskyttet elektronik. 

Låsen er velegnet både inde- og udendørs. 
Ved brug udendørs skal hængelåsen beskyttes mod nedbør.

Du kan bruge din lås i temperaturer fra -20 til +70 grader celcius. 
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LockSmart Mini og Travel, der fås i sort, blå og rød. 

LockSmart Mini, rød 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




