Selamat Anda
telah memiliki
Smart Keybox.

version 1.1

Panduan Singkat
Test Keybox Anda
Masukan 1234 untuk membuka
Keybox anda. Keybox telah siap untuk
di setting

4. Reset Kunci
Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci >
Tab ke empat di menu bawah (Status)
> Turun ke bawah> Kosongkan Daftar
Kunci > Ok

Atur Keybox anda sesuai petunjuk
yang di berikan di bagian
“Menggunakan Keybox di Aplikasi”

Catatan: pengosongan daftar PIN akan
menhapus semua PIN kecuali Master
PIN.

Untuk Membuka Keybox
‧Masukan Pin yg telah di buat, atau
‧Gunakan Kunci Bluetooth untuk
membuka dengan aplikasi.

Memprogram Keybox

Untuk Mengunci Keybox
‧ Tutup Keybox dan setelah 1 detik
Keybox akan mengunci secara
otomatis.

1. Untuk merubah PINs yang telah di
buat ke 6 angka pilihan anda sendiri:
Di Keybox, masukan koder pin dan
tekan untuk 2 deitk > 1 0 dan tekan
> PIN lama dan tekan > PIN baru
(6 angka) dan tekan > masukan
kembali PIN baru (6 angka) dan tekan

Memprogram di Aplikasi
1. Untuk Merubah Kode PIN Master:
Beranda> Pilih Kunci > Info Kunci > tab
kedua di bawah (PIN) > Master PIN >
‘Edit’ icon > Masukan Kode PIN (6-8
angka) > masukan kembali kode PIN >
Konfirmasi > Tekan tombol apapun di
kunci anda.
2. Untuk membuat Kode Pin:
Beranda> Pilih Kunci > Pin Satu Kali
atau PIN Durasi > Pilih Durasi >
masukan nama tamu > tambah PIN
3. Untuk Membuat & Membagikan
Kunci Bluetooth
Beranda > Pilih Kunci >Tab Ketiga
di menu bawah (Kunci Bluetooth) >
‘tambahkan’ icon > Masukan Detil>
Buat Kunci > Kirim Kunci

Catatab: Perubahan PIN tidak akan
terlihat di aplikasi
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Spesifikasi
				igloohome Smart Keybox v1.1
				
114.28(W) x 165.1(H) x 34 (T) mm
inner space of shackle 28(W) x 45.5(H)mm
Bahan					
Zinc Alloy, Steel, Silicon Rubber
Berat 					1.5kg
Protokol Wireless			Bluetooth 4.0
Current Rating (Siaga) 		~20uA
Current Rating (Aktif)			~20mA
Baterai					4 x AAA
Mekanisme utk membuka		
Bluetooth, PIN code
Model
Dimensi

165 mm

45 mm

28 mm

Samping

34 mm

Depan

114 mm

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Fitur.
Akses
Kode Master PIN Kode Master PIN dapat di
setting melalui aplikasi igloohome. Pin ini
dapat di gunakan untuk membuka keybox
melalui layar keypad.
Kunci Master Bluetooth Membuka Keybox
melalui bluetooth dengan menggunakan
aplikasi
Kunci Bluetooth Pengguna. Kunci Bluetooth
bagi pengguna dapat di buat di dalam
aplikasi, masing masing dengan durasi
yang di tentukan. Kunci bluetooth dapat
di bagikan ke pengguna aplikasi untuk
membuka Keybox dengan bluetooth. Kunci
Bluetooth dapat di hapus dengan mudah.

Apabila anda memasukan angka yang salah, anda
dapat menekan
untuk mengulang. atau anda
tetap dapat memasukan kode yang benar. apabila
kode yang di masukan tidak melewati 16 angka dan 8
angka terakhir adalah kode yang benar, maka Keybox
akan tetap terbuka.

Kunci Bluetooth
Cara Membuka Kunci
Buka aplikasi igloohome dan pilih kunci
bluetooth.Tekan Tombol Bulat Hijau dan
dekatkan ke Keybox, setelah keybox dalam
jarak bluetooth sekitar 1 meter, maka kunci
akan terbuka, dan anda dapat membuka
Keybox seperti gambar di bawah.

Backup Akses Master.
Akses Master terkait dengan akun
pengguna bukan dengan perangkat hp. Hp
yang masuk ke akun pengguna master akan
mempunyai kendali penuh terhadapa kunci.

Penguncian

step 1

Semudah dengan menutup Keybox, maka
Keybox akan mengunci sendiri secara
otomatis dalam 1 detik.

Unlocking
Kode PIN
Masukan kode PIN (yg di buat dengan
aplikasi) ke dalam keypad dan Keybox akan
terbuka. Buka Keybox dengan menarik
bagian leher Keybox (pada lokasi panah
di gambar sebelah kanan), dan tarik panel
keybox ke arah anda.

step 2

Keamanan
Mode Keamanan
Apabila angka yang di masukan ke dalam Keybox salah selama 5 kali berturut turut, maka
Keybox akan berhenti berfungsi dan tidak akan dapat menerima Kode pin lagi selama 5
menit ke depan.
Ini untuk mencegah kemungkinan orang berusaha menebak nebak kode pin yang ada.
Penguncian Otomatis
Apabila Keybox sudah terbuka kuncinya tetapi masih dalam keadaan tertutup selama 60
detik, maka Keybox akan kembali mengunci secara otomatis. automatically re-lock.
Alarm Keamanan.
Apabila Keybox tidak tertutup dengan benar, maka akan berbunyi beep untuk memberikan
informasi bahwa tidak tertutup dengan baik.
Kode Samaran
Dapat menggunakan hingga 8 angka untuk kode samaran sebelum memasukan kode
pin yang sebenarnya untuk mencegah orang mengetahui dan melihat kode pin yang
sebenarnya.

Baterai
Konsumsi Baterai 4 AAA Baterai Alkaline dapat beroperasi sebanyak 5,000 kali keybox
membuka dan menutup / mengunci (Dengan perkiraan selama 12 bulan)
Indikator Baterai rendah daya. Lampu LED berubah warna menjadi merah ketika baterai
tinggal 20%. Indikasi kapasitas baterai dapat di lihat di aplikasi dan akan terupdate di saat
menggunakan kunci bluetooth untuk membuka Keybox.
Daya Sementara / Darurat. Apabila Baterai sudah habis, maka dapat menggunakan
baterai 9V untuk memberikan daya sementara atau darurat untuk membuka Keybox. Ke
2 on baterai harus sejajar dengan 2 pin yang tersedia di Keybox seperti gambar di bawah
ini.

9V

Instalasi
Di pasang di gagang atau pegangan.
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Pemasangan di dinding.

side

Penggunaan Keybox di Aplikasi
1. Mengatur Keybox di Aplikasi
Unduh aplikasi igloohome dari App Store/
Google Play
Daftarkan akun baru atau masuk dengan
akun yang sudah ada.
Pasangkan
Pastikan Keybox dalam keadaan terbuka
untuk bagian ini.
Pilih atur Beranda > Pilih Produk Anda
> Tambah Kunci ke Rumah Baru atau ke
rumah yang ada > apabila rumah baru,
masukan nama rumah baru sebelum
melanjutkan proses pairing.
Sentuh Keybox, untuk menyalakan layar
keypad, setelah itu tekan “lanjut” di aplikasi.
Pilihlah Keybox dari daftar untuk memulai
pairing.

• Perbaharui sistem operasi telephone anda
ke versi yang terbaru.
• Matikan dan Ulang koneksi bluetooth dan
internet di perangkat HP anda.
• Ulang menutup dan membuka aplikasi
Igloohome di perankat HP anda.
• Ganti dan gunakan Baterai baru.

3. Membuat Kode Master
Buka Info Kunci (melalui beranda dan klik
nama kunci dari daftar kunci.)
Pilih tab PIN, (tab kedua di laman Info
Kunci) tekan PIN Master. Pilih “edit” icon.
Masukan Kode Master PIN yang baru.
antara 7-10 angka. Masukan kembali >
konfirmasi
Dalam waktu 2 detik, tekan angka apa saja
di keybok anda

Aplikasi akan menunjukan “berkomunikasi
dengan perangkat”

Keybox akan terkunci mengindikasikan
bahwa kode Master PIN telah di ganti
dengan sukses.

Namakan Kunci anda dan asosiasikan
dengan rumah yang ada

4. Menambahkan PIN pengguna

2. Pastikan Keybox telah di
pasangkan dengan sukses.

Masuk ke laman Kunci Info (melalui
Beranda, Klik nama kunci dari daftar kunci)

Pilih Beranda (pastikan keybox dalam
keadaan terkunci)
Tekan icon untuk membuka Keybox di
sebelah nama kunci.

Klik Buat Kode PIN, pilih PIN satu kali, PIN
permanen atau PIN durasi.
Di halaman info kunci anda, di bawah daftar
PIN, anda dapat melihat kode pengguna
yang baru di buat.

Sentuh layar Keybox.
Apabila Keybox terbuka kuncinya maka
pairing telah di lakukan dengan berhasil.
Di saat pairing tidak berhasil, beberapa
langkag yang dapa anda lakukan:
• Coba gunakan perangkat yang berbeda
dengan username dan password sama.

Catatan: PIN Satu Kali- harus digunakan
dalam waktu 8 jam sejak PIN di buat.
PIN Permanen - harus di gunakan dalam
waktu 24 jam sejak PIN di buat
PIN Durasi - harus di gunakan dalam waktu
24 jam dari tanggal mulai PIN.

5. 6 Angka PIN Pengguna.
Apabila anda ingin mengganti PIN yang
telah terbentuk ke 6 Angka PIN buatan
anda sendiri, ikuti langkah langkah sebagai
berikut. Ketika PIN terbentuk, pengguna
harus memasukan PIN ke keybox untuk
mengaktivasikan kode pin sebelum ke
langkah selanjutnya.
Tekan
untuk 2 detik > tekan no
1 0 dan tekan
> PIN lama dan tekan
> masukan 6 angka PIN baru dan tekan
> masukan kembali 6 angka PIN baru dan
tekan
Contoh, apabila Kode PIN yg lama adalah
1234 5678, dan pengguna ingin mengganti
nya ke 010101, tekan
untuk 2 detik
> tekan angka 1 0
> 1234 5678
>
010101
> 010101
Catatan: Kode Master PIN tidak dapat di
ganti dengan cara ini. Kode PIN yg baru tidak
akan terlihat di aplikasi.

6. Menghapus PIN dari daftar.
Masuk ke laman Kunci Info (melalui
Beranda, Klik nama kunci dari daftar kunci)
Dibawah Daftar Kode PIN, pilih kode
pengguna yang ingin di hapus.
Klik “...” di samping kode PIN code dan pilih
‘Hapus dari daftar”
Kode Pengguna akan di hapus dari daftar
aplikasi anda.
Catatan: Kode yang tidak terpakai tidak
dapat di hapus dari Keybox, kecuali Keybox
di reset ulang.

7. Melihat Data Akses.
Masuk ke laman Kunci Info >Tab pertama
Bluetooth> Data Akses Icon (Bagian pojok
atas sebelah kanan).

Data akses utk kunci bluetooth dan PIN
akan dapat di lihat
Hanya data Keybox telah terbuka dengan
sukses yang tercatat.
Data akses untuk kode PIN hanya akan
di perbaharui ketika pemilik kunci Master
menggunakan kunci bluetooth, bukan
secara remote.

8. Reset keybox
Masuk ke laman Kunci Info (melalui
Beranda, Klik nama kunci dari daftar kunci)
Masuk ke Status Tab (tab ke empat dari
laman info kunci). Klik di Kosongkan Daftar
PIN.
Catatan: Di saat Keybox telah di reset,
semua kode pin pengguna yang di gunakan
sebelumnya tidak akan berfungsi kecuali
Kode Master PIN yang tidak berubah.

9. Koneksi dengan Airbnb
Konek Airbnb akan membuat kode PIN
secara otomatis untuk tamu Airbnb anda
tergantung dari pemesanan reservasi yang
telah di setujui.
Berikut langkah untuk mengaktivasikan
Koneksi Airbnb:
Langkat 1: Koneksi ke Airbnb Akun
Buka aplikasi igloohome > Bagian menu
(pojok sebelah kiri atas) > klik di gambar
profil (pojok sebelah kiri atas) >klik
‘Sambungkan dengan Airbnb’ > Masuk ke
akun Airbnb anda
Langkah 2: Sinkronisasi setiap daftar Airbnb
dengan daftar kunci igloohome anda.
Balik ke menu > Kelola Rumah > Pilih
Rumah yang ingin anda sambungkan
dengan daftar Airbnb anda > Di bawah
‘Sambungkan Penyedia’, Klik Airbnb >
Pilih dari daftar Airbnb yang anda ingin
sambungkan dan sinkronisasi dan klik
konfirmasi.
Langkah 3: Otomisasi Cek in untuk tamu
anda
Setelah listing anda telah ter sinkronisasi,
balik ke beranda > Reservasi> perbaharui
halaman dengan melakukan penarikan
halaman ke bawah> pilih daftar igloohome
yang telah di sinkronisasi> klik ‘otomisasi
cek in’ > Mulai masa percobaan gratis > OK
Untuk Menghapus Koneksi Airbnb,
Langkah 1: Masuk ke Situs Airbnb (utk
pemilik penyewaan) > Akun > Apps yang
terkoneksi > Pilih Aplikasi Igloohome and
Putus koneksi.
Langkah 2:
email ke PurnaJual@KunciRumahku.com
untuk meminta supaya notifikasi untuk
reservasi ke depan di hapuskan.

Instruksi Aplikasi dapat berubah
dari waktu ke waktu sesuai dengan
pembaharuan interface aplikasi
kami.

Smart Keybox for Smart Management

Kontek kami
(IND) +62 21 22529291
				+62 815 1656808
Email us
PurnaJual@KunciRumahku.com

