Selamat Anda
Telah Memiliki
Deadbolt 02.

1. Instalasi Kunci
Instruksi Detil pemasangan & instalasi kunci di pintu anda,
dapat di lihat di download di www.KunciRumahku.com

2. Unduh Aplikasi
Unduh aplikasi igloohome app dari App store atau Play
store. Daftar dan aktivasi akun untuk memulai.

3. Pasangkan Kunci Anda
Lihat bagian Pasangkan dari manual ini untuk
memasangkan kunci anda dengan aplikasi.

4. Memulai Dengan Cepat’
Lihat bagian Referensi dari manual ini untuk mendapatkan
pelatihan dasar menggunakan kunci anda.
Lihat bagian Petunjuk Aplikasi dari manual ini untuk
petunjuk yang lebih detil mengenai pemaiakain aplikasi.

5. Butuh Bantuan?
KunciRumahku.com/hubungi-kami/ untuk bantuan.
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Spesifikasi

132 mm

160 mm

Model igloohome Smart Deadbolt 02
Bahan Zinc Alloy
Current Rating (Standby) ~30uA (Active) ~200mA
Batteries 4 x AA Alkaline
Mekanisme Kunci Bluetooth, PIN code, Keys

65 mm

60 mm
>105 mm

30 mm

38 mm
to
50 mm

50 mm

Anatomi Kunci

Keypad
Letakan tangan di pad untuk
membangunkan kunci.
Masukan Kode Pin dengan
menekan keypad.

Tutup Kunci
Gunakan Benta tajam untuk
mendorong tombol di samping
untuk membuka lubang anak
kunci.

Tutup Baterai
Gunakan benda tajam untuk
menekan tombol ini dan
membuka tutup baterai.

Kunci Pagar #
Menyala hijau waktu
berkomunikasi dgn bluetooth.
Gunakan ini untuk: Membuka,
Mengunci, Mengganti
kombinasi PIN

Koneksi Baterai
Di saat baterai habis, gunakan
9V baterai ke koneksi baterai
untuk menyalakan kunci.

Tutup Baterai

Tombol Putar
Putar Tombol utk membuka/
mengunci pintu dari dalam.

Tombol privasi
Tekan dari dalam ketika pintu
terkunci utk mencegah orang
lain masuk dari luar

Fitur
Kunci Bluetooth Master Kunci Pintar
Igloohome dapat di buka melalui bluetooth
dari aplikasi.
Kode PIN Master. Kunci Pintar Igloohome
dapat di buka oleh Kode Pin Master yang
permanen.
Kode Pin Pengguna. Aplikasi Bergerak
dapat membuat sampai 285 Kode Pin
dengan jangka berlaku dari satu kali,
permanent maupun waktu terbatas.
Batas Salah Memasukan Kode Setelah
memasukan 5 kali Kode Pin yang salah,
maka kunci pintar igloohome akan berhenti
berfungsi selama 5 menit. Dalam keadaan
ini, Anak Kunci dan Kunci Bluetooth dapat di
gunakan untuk membuka kunci.
Penguncian Otomatis Setelah Membuka
Kunci, Kunci Pintar Igloohome dapat
mengunci kembali secara otomatis dengan
waktu (antara 5-20 detik). Pemilik kunci
dapat melakukan setting untuk fungsi
ini. Instruksi Setting dapat di lihat di
“Memprogram Kunci” dalam “Referensi
Singkat”
Mengunci Manual Tekan tanda ‘#’ selama
2 detik untuk mengunci..
Konsumsi Baterai yg Rendah 4 Baterai AA
Alkaline dapat melakukan 5000 pembukaan
kunci (kira-kira. 9 bulan)
Battery Maintenance Menggunakan Baterai
yang baik dapat memperpanjang usia
Kunci. (JANGAN MENGGUNAKAN: Baterai
Eveready, GP, atau Baterai Recharge)
Indikator Baterai. Di saat daya baterai
tinggal sedikit (i.e. hanya mampu membuka
50 kali), Kunci Pintar Igloohome akan
mengeluarkan suara peringatan. Level
Baterai juga akan di perbaharui di aplikasi
saat menggunakan kunci bluetooth.

Cloud Backup untuk kunci master
bluetooth
Kunci Master Bluetooth terikat dengan akun
pengguna sehingga dapat menggunakan hp
lain untuk masuk ke akun pengguna untuk
membuka kunci.
Catatan: Lebih dari 1 Hp dapat masuk ke
dalam akun yang sama. Untuk memberikan
akses admin ke org lain, anda dapat
memberikan data utk masuk akun anda.
Kode Samaran. Anda dapat memasukan
kode samaran sebelum dan/atau setelah
PIN sebenarnya untuk mencegah PIN
terbajak org. Jumlah PIN yg di masukan
harus di bawah 16 nomor (contoh. 4 nomor
samaran sebelum PIN + 8 nomor PIN = 12
jumlah nomor, di bawah 16 nomor).
Bagi Kunci Bluetooth Aplikasi dapat
membagikan Kunci Bluetooth kepada tamu
untuk akses masuk.
Sirene Pembobolan Kunci akan
mengeluarkan suara apabila mencoba
untuk membongkar kunci dari pintu.
Fitur Privasi Tekan dari dalam ketika pintu
terkunci utk mencegah orang lain masuk
dari luar
Data Akses Masuk dengan Kode Pin dan
kunci bluetooth akan terdaftar di akun
master.
Kunci Bluetooth Data akan di perbaharui
secara waktu nyata. Sedangkan Data Kode
PIN akan terperbaharui di saat pengguna
master menggunakan kunci bluetooth.

Pasangkan
Masukan Baterai dan test PIN Pabrik
(sebelum di pasangkan) untuk membuka:
*1234567890 dan tekan tanda ‘#’
Unduh Aplikasi Igloohome dari App Store/
Google Play
Daftarkan akun baru atau masuk dengan
akun yang ada di aplikasi
Untuk Pengguna Baru:
(a) Pilih Menu >Atur Beranda > Pilih
Produk Anda >
(b) Tambah Kunci Baru ke Rumah Baru >
Masukan Nama dan Pilih Kota > Lanjut >
Rumah di tambahkan (anda telah berhasil
menambahkan rumah baru) > OK >
(c) Ikuti Langkah untuk Pasangkan Kunci ke
Aplikasi > Pilih Kunci Bluetooth > (1 beep
untuk menandakan sukses terpasangkan) >
Kunci telah di pasangkan! Masukan nama
Kunci anda > Konfirmasi > Pilih Rumah utk
di hubungkan.
Untuk Pengguna lama:
(a) Pastikan anda mempunyai daftar rumah:
Menu > Atur Beranda > Pilih Produk Anda>
Kelola Rumah.
(b) Pilih Menu > Atur Beranda > Pilih
Produk Anda >
(c) Pilih Tambah Kunci Baru ke Rumah yg
Ada.
(d) Ikuti Langkat utk pasangkan Kunci
ke Aplikasi > Pilih Kunci Bluetooth >
Terhubung dengan Perangkat (1 beep
untuk menandakan sukses terpasangkan)
>Kunci telah di pasangkan! Masukan nama
Kunci anda > Konfirmasi > Pilih Rumah utk
di hubungkan.

Bagaimana memeriksa Kunci anda telah
terpasangkan dengan baik.
Pilih Menu > Beranda > (Pastikan Kunci
dalam keadaan terkunci) Tekan Gambar
Kunci di samping nama Kunci >Tekan
tombol apa pun di Kunci Pintar Igloohome>
Kunci terbuka memastikan igloolock telah
di pasangkan dengan sukses.
Kadangkala dalam keadaan tertentu
pemasangan perangkat tidak dapat di
lakukan, beberapa langkah yang dapat di
ambil:
• Coba dengan perangkat mobile yang
berbeda dengan menggunakan username
dan password yang sama.
• Perbaharui Sistem operasi di handphone
anda ke versi yang terakhir.
• Mengulang Kembali koneksi bluetooth dan
internet di handphone anda.
• Mengulang Kembali Aplikasi Igloohome di
handphone anda.
• Pastikan di saat proses pasangan (setelah
2 beep) Keypad dalam keadaan menyala.
• Ganti dengan Baterai baru.
Nama Kunci dapat di ganti dengan menekan
nama kunci di informasi Kunci.

Referensi Singkat.
Mengunci dan Membuka
Untuk Membuka Pintu,
‧masukan Kode PIN & tekan ‘#’,
‧gunakan Kunci Bluetooth melalu aplikasi,
‧gunakan anak kunci darurat
Untuk Mengunci Pintu,
‧tekan dan tahan ‘#’, selama 2 detik
‧set otomatis penguncian 5-120 detik,
‧gunakan tuas putaran

Memprogram Kunci
Untuk Waktu terbatas dan PIN permanent
saja.
1. Untuk mengganti Kode PIN:
Bukalah Kunci sekali dgn PIN utk aktivasi.
Posisi mengunci: tekan * 1 0 # <PIN
Sekarang> # <PIN Baru (4-9 Digits)> # <PIN
Baru (4-9 Digits) #

Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci > Tab Kedua di
bawah (PIN) > PIN Master > ‘Edit’ Icon > Masukan
Kode PIN (7-9 nomor) > Masukan kembali Kode
PIN> Konfirmasi > tekan key apapun di Kunci.
2. Untuk membuat PIN khusus:
Beranda > Pilih Kunci > Pilih Tipe PIN (Satu Kali/
Permanen/Waktu terbatas) > Masukan Detil PIN
> tambah PIN
3. Membuat dan membagikan Kunci Bluetooth
Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci> Tab Ketiga di
bawah (Kunci Bluetooth) > ‘Tambahkan’ icon >
masukan detail > Buat Kunci > Kirim Kunci
4. Untuk menghapus PIN dari Kunci.
Pastikan handphone anda berada dekat kunci
dengan bluetooth menyala.
Beranda > Pilih Kunci > Info Kunci > Tab ke 4
di bawah (Status) > Teruskan sampai bawah>
Hapus daftar PIN> OK

Catatan: PIN akan terlihat setelah Membuka
dengan Bluetooth dan aplikasi di perbaharui.

Catatan: Menghapus PIN dari daftar akan
menghapus semua PIN yang sudah terbuat
sebelumnya, hanya MASTER PIN akan tetap
sama.

2. Membuat penguncian otomatis
Posisi mengunci: tekan * 2 1 # <PIN Master>
# <waktu (antara 5 - 120 detik)>#

Menghapuskan PIN dari aplikasi bukan berarti
telah menghapuskan PIN dari kunci.

3. Menhentikan penguncian otomatis
Posisi mengunci: tekan * 2 0 # <PIN Master >
#
*kapan pun ada kesalahan maka terdengar 4
beeps)

Mengganti Baterai
Untuk membuka tempat baterai, tekan tombol
di bagian belakang perangkat dan dorong
tutup ke atas.

Programming Aplikasi
1. Untuk merubah Kode PIN Master:
Pastikan handphone anda berada dekat kunci
dengan bluetooth menyala.

5. Untuk melakukan Reset Pabrik.
Untuk reset kunci ke setting awal pabrik, hapus
kunci. Catatan: harus berada dekat jarak jangkau
Bluetooth untuk menghapus kunci.
Beranda > Atur Beranda > Pilih Produk >Kelola
Kunci > Icon tong sampah > Pilih Kunci yg ingin
di hapus.
Setelah menghapus kunci, anda boleh mencoba
PIN pabrik berfungsi atau tidak dengan
memasukan *1234567890 di ikuti dgn tanda ‘#’
untuk membuka. apabila berhasil, maka kunci
anda telah ter-reset ulang
*Catatan: Reset Pabrik akan menghapus juga PIN
Master anda.

Petunjuk Aplikasi
1. Mengatur Kode PIN Master
Setelah akun pengguna di pasangkan, buka
Info Kunci (melalui Atur Beranda, dan pilih
nama kunci dari daftar)
Pastikan bluetooth anda menyala dan anda
berada dalam jarak jangkau dengan kunci.

Di laman Info Kunci anda, di bawah daftar
Kode PIN, anda dapat melihat kode PIN
pengguna barunya.
[Deskripsi Kode pengguna dapat di rubah
melalui menu edit di samping no Kode]

Pilih Kode PIN Master.

Catatan: PIN durasi dan permanent harus
di gunakan dalam waktu 24 jam sejak di
buat. dan PIN satu kali penggunaan harus di
gunakan dalam waktu 6 Jam sejak di buat
sebelum kadaluwarsa.

Pilih icon edit.

Membuka Pintu Anda

Masukan Kode PIN Master yang baru,
antara 7-9 angka. Masukan kembali the
Kode PIN Master yang baru di baris kedua
dan Konfirmasi.

Kode PIN: Masukan PIN, dan tekan tanda #

Dalam 2 Detik, tekan nomor manapun di
kunci igloolock anda.

Membuka dgn Bluetooth: Di aplikasi, klik
tombol membuka Bluetooth dan sentuh
layar Kunci.

Pilih tab PIN (tab kedua di laman info kunci)

2. Kode Baru Pengguna
Kode Baru Pengguna dapat di buat dengan:
(a) Atur Beranda >Pilih Nama Kunci > Pilih
Satu Kali/Permanen/Durasi PIN, atau
(b) Atur Beranda > Pilih Nama Kunci > Info
Kunci > tab kedua bagian bawah > Pilih
Icon + > Pilih Satu Kali/Permanen/Durasi
PIN, atau
Untuk menambahakan PIN satu kali dan
permanen, masukan deskripsi untuk PIN tsb
dan pilih OK.
Untuk menambahakan PIN Durasi, masukan
deskripsi PIN dan tgl dan waktu mulai dan
berakhirnya PIN tersebut.

PIN Samaran: masukan hingga 8 nomor
sebelum PIN Anda dan tekan #

Mebuka Mudah: Buka Aplikasi dan pilih
Kunci Mudah.
Catatan: Bluetooth dan Kunci Mudah
memerlukan koneksi internet dan Bluetooth
harus menyala. Aplikasinya harus berjalan
di bagian terdepan untuk Kunci Mudah
bekerja.

3. Mengganti Kode Pengguna ke
4-9 angka
Setelah kode pengguna terbuat, pengguna
harus memasukan kode tersebut ke kunci
dan tekan # untuk mengaktifasikan kode
sebelum ke tahap selanjutnya
Masukan * 1 0 # <kode sekarang > #
<Kode baru (4-9 Digits)> # <kode baru (4-9
Digits)> #
Contohnya, apabila Kode PIN sekarang
adalah 1234 5678, dan pengguna ingin
menggantinya ke 010101, pengguna harus
memasukan * 1 0 # 1234 5678 # 010101 #
010101 #
[Kode Master PIN tidak bisa di rubah dengan
cara ini. Kode pengguna di buat dengan
metode ini tidak akan terdaftar di bawah
daftar Kode PIN.]
* apabila terjadi error (4 beeps berturut
turut) , mulailah dari awal.

4.Menghapus Kode pengguna
dari tampilan aplikasi.
Di Laman Info Kunci (melalui Atur Beranda
klik nama kunci dari daftar)
Dari Daftar Kode PIN, pilih kode pengguna
yang ingin anda hapus.
klik tanda “…” di sebelah kode PIN dan pilih
‘Hapus dari Daftar”
Kode User akan terhapus dari tampilan
aplikasi
[Kode yg tidak terpakai tidak dapat di hapus
dari kunci kecuali kunci di reset. > lihat
langkah selanjutnya.]

5. Menghapus PIN di Kunci
Pastikan Bluetooth dalam keadaan menyala
dan dalam jarak jangkau dengan kunci.

Di laman Info Kunci (melalui Atur Beranda
klik nama kunci yang terdaftar)
Klik di tab Status (tab ke empat di laman
info kunci)
Klik Kosongkan Daftar PIN dan OK
Kode di Kunci akan ter-reset semua kecuali
PIN Master, semual kode pengguna tidak
dapat di gunakan lagi).
Catatan: Menghapus PIN aktif dari daftar
PIN tidak akan menghapus dari kunci.

6. Melakukan Reset Pabrik.
Untuk reset kunci ke setting pabrik,
hapus dahulu kunci. Catatan: anda harus
berada dalam jangkauan Bluetooth untuk
menghapus kunci.
Atur Beranda > Pengaturan > Kelola Kunci >
icon tong sampa > pilih kunci untuk hapus
Setelah menghapus kunci, anda boleh
mencoba PIN pabrik berfungsi atau tidak
dengan memasukan *1234567890 di ikuti
dgn tanda ‘#’ untuk membuka. apabila
berhasil, maka kunci anda telah ter-reset
ulang
*Catatan: Reset Pabrik akan menghapus
juga PIN Master anda.

7. Aktivasi Penguncian otomatis
Penguncian otomatis tidak berfungsi ketika
membuka dengan anak kunci.

Untuk Aktifasi:
Masukan * 2 1 # <PIN Master > # <durasi
(antara 5-120 detik)> #
anda telah berhasil meng-aktifasikan fungsi
penguncian otomatis.

Mematikan Fungsi Penguncian
Otomatis
Masukan * 2 0 # <PIN Master> #
Anda telah berhasil mematikan fungsi
penguncian otomatis.

8. Membagikan Kunci Bluetooth.
Untuk mengirimkan Kunci Bluetooth.
(a) Beranda > Info Kunci > tab ketiga di
bawah> klik tambah kunci bluetooth >
masukan deskripsi dan tgl dan waktu mulai
dan akhir> Buat Kunci
(b) bagikan melalui Kode QR code atau
aplikasi bergerak lainnya.
Untuk membagikan kunci bluetooth,
(a) Setelah kunci di buat, anda dapat
membagikannya melalui kode QR atau
melalui URL, atau
(b) Beranda > Info Kunci > tab ketiga di
bagian bawah > Klik on ‘…” > Bagikan

9. Penguncian Privasi
Fitur ini mencegah pihak luar menggunakan
kode PIN maupun kunci Bluetooth di saat
anda berada di dalam properti.
Aktifasi,
(a) Tekan dan tahan tombol privasi yang
terletak di bawah putaran tuas di bag
belakang kunci. Pastikan kunci dalam
keadaan terkunci saat meng-aktifasikan
fitur privasi ini.
(b) Anda kan mendengar suara beep
panjang indikasi fitur ini telah aktif.
Mematikan fiture ini,
(a) Tekan kembali tombol privasi ini.
(b) 2 beeps untuk meng-indikasikan privasi
telah tidak aktif.
Fitur ini akan secara otomatis tidak
berfungsi ketika putaran tuas kunci di
gunakan untuk membuka pintu.

Untuk menerima kunci bluetooth.
(a) Unduh aplikasi Igloohome dari App store
atau Google Play store
(b) Bagi pengguna baru: Daftarkan akun;
Bagi pengguna lama: Masuk ke akun.
(c) Menerima Kunci melalui kode QR;
Beranda > Kunjungan > Klik tombol pindai
kode QR
(d) Menerima kunci melalu tautan, Klik URL
dan ikuti instruksi selanjutnya.

[Catatan: Fisik Anak Kunci masih dapat di
gunakan untuk membuka pintu dengan fitur
privasi dalam keadaan aktif]

Menggunakan kunci Bluetooth,
(a) Pastikan Bluetooth dan koneksi Internet
dalam keadaan aktif
(b) Beranda > kunjungan
(c) Klik lingkaran hijau untuk membuka
pintu.

Untuk memperbaharui daftar akses,
gunakan kunci bluetooth untuk mengunduh
informasi dari pernagkat kunci.

Menghapus Kunci Bluetooth,
(a)Beranda > Info Kunci> tab ketiga di
bagian bawah> Klik on … di samping kunci
Bluetooth > Cabut

10. Data Akses
Untuk melihat daftar akses, Beranda > Pilih
Kunci> Info Kunci> tab pertama di bawah>
Klik Icon di atas pojok kanan.

For support and enquiries
KunciRumahku.com
Apabila anda membeli ini dari reseller kami,
Mohon hubungi mereka untuk dukungan purna jual yang lebih optimal.

