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Biztosítson hozzáférést kulcsaihoz telefonja segítségével!
Felejtse el a lábtörlő alatt, vagy virágcserépben tárolt kulcsokat!
Az okoskulcstároló segítségével biztonságosan és kényelmesen oszthatja meg a kulcsaihoz való 
hozzáférést. Mindehhez csak a telefonjára van szükség.

Ossza meg a 
hozzáférést 

távolról, valós 
időben

Ellenőrizze
az eseménynaplót

Értesüljön
a jogosulatlan 

nyitási kísérletekről
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Lemerült a telefonja?
Ha lemerült a telefonja manuálisan is nyithatja az 
okoskulcstárolót. Ehhez vigye be a személyes kódját a 
hagyományos módon!
Ha elfelejtené ezt a kódot, az aplikációban (számítógépről is 
elérhető) tárolt biztonsági kód segítségével akkor is nyitható 
az okoskulcstároló.

Ossza meg a kulcsaihoz való 
hozzáférést, az ingyenesen letölthető 
Master Lock Vault eLocks aplikációval. 
Telepítés után kiválaszthatja hogy kinek 
szeretne hozzáférést adni, mindezt 
telefonja segítségével.
A hozzárendelhető személyek száma 
végtelen, a megosztás azonnali. 
Bármikor törölheti, vagy újakat hozhat 
létre, akár időlimites hozzáférést is 
beállíthat.

Élvezze a biztonság nyugalmát!
Az okoskulcstárolóval könnyedén 
adhat hozzáférést kulcsaihoz.

. Nem szükséges fölösleges másolatokat 
fönntartania és elfelejtheti a lábtörlő alá, 
vagy virágcserépbe rejtett kulcsokat..
Nem szükséges megváltoztatni a kódot 
miután hozzáférést adott valakinek.

Tárolja biztonságosan kulcsait és ossza 
meg a hozzáférést könnyedén, telefonja 
segítségével!

Hozzáférés megosztása

Az aplikáció segítségével teljeskörüen 
monitorozhatja az eseményeket:

KI használta a kulcsokat?

..Mikor vette ki a kulcsokat?Hányszor 
nyitotta ki a kulcstárolót?

A jogosulatlan nyitási kísérletekről 
az aplikáció riasztást küld.

Értesít amikor 
szükséges az 
elemcsere
Az eszköz sárga jelzőfénnyel jelzi, ha 
merülőben van az elem. Az aplikáció is 
értesítést küld erről. 
Így mindig tudni fogja mikor szükséges az 
elemcsere.
Ha nem sikerült elemet cserélni a merülés 
előtt, az sem probléma. Kívülről meg 
tudja táplálni egy 9V-os elem segítségével, 
majd a nyitás után ki tudja cserélni az 
elemet. 

Kulcstárolás és megosztás: A biztonság mindenek előtt!



A biztonság és technológia találkozása
Következő generációs technológia, mely kiváló 
biztonsági szintet garantál, sőt kültéren is 
használhatja.

Cink anyagának és a kétoldalas zárásnak 
köszönhetően masszív mechanikai védelmet 
biztosít kulcsai számára.

Bakos Security Kft
A Master Lock termékek magyarországi importőre.

 E-mail : info@bakossecurity.hu www.biztonsagguru.hu

Az ingyenesen letölthető Master Lock Vault™ eLocks 
aplikáció , csúcstechnológiájú biztonságot kínál. Az aplikáció 
jelzi, ha adatot próbálnak lopni Öntől.

A Master Lock cég Bluetooth Smart technológiát használ az 
eszközök közötti kommunikációra. Az alkalmazott technológia 
nem teszi lehetővé a Bluetooth kapcsolat feltörését.  Katonai 
szintű titkosítás és azonosítás felel ezért, mely a 
manipuláláson alapuló támadásokat is kiszűri. Mindez 
független biztonsági szakértő cégek bevonásával lett fejlesztve és 
szavatolva.
2016-ban Az USA-ban megtartott IT biztonságtechnikai 
konferencián 18 tesztelt "okoszár" közül a Master Lock eszköze 
-másodmagával- kiállta a hackerek próbálkozásait.




