
Hello
Welkom bij de igloohome-familie! 

Dit is het begin van uw smart access-reis.  
Gefeliciteerd met uw nieuwe hangslot!



Snelle Start Gids
1. Trek de hangslotbeugel 
naar de open positie 
batterij.

2. Draai de Torx dop 90° 
kloksgewijs met de Torx 
schroevendraaier en druk 
het klepje eraf



4. Druk de beugel dicht & 
de Padlock zit nu opslot.

3. Plaats de CR2-batterij, sluit 
het batterijklepje en draai de 
Torx dop 90° tegen de klok in.

Unlock with Factory PIN Code
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



5. Download onze igloohome app. Deze is 
beschikbaar in de App store & Google play.

https://apple.co/2RqRf4V

https://bit.ly/2LILY3o

App Store

Google Play



6. Registreer / Log in op de Igloohome app 
en volg de simpele stappen om uw nieuwe 
slot te koppelen.

PAIR LOCK TO APP

Let’s pair your lock

Next



Kenmerken
VERVANGBARE SLUITING

Aangepaste veelzijdigheid voor u. De sluiting is 
uitwisselbaar om aan uw behoeften te voldoen.

VERHARDE BEUGEL

Ontworpen voor duurzaamheid en weerstand tegen 
geknoei, de Padlock is gemaakt met gehard 
roestvrijstaal en anti-corrosiematerialen.

VERANDERBARE SLUITINGS CONFIGURATIE

Ingesloten of verwijderbare sluiting configuraties 
beschikbaar voor veelzijdigheid.

BEVEILIGDE BATTERIJ DEKSEL

De kleine details zijn belangrijk. De batterijdeksel 
kan alleen worden verwijderd met de 
Torx-veiligheidsschroevendraaier om ongewenst 
geknoei te voorkomen.



Kenmerken
AUTOMATISCH OPNIEUW VERGRENDELEN

Het is niet de vraag of u uw bezittingen of 
eigendommen hebt beveiligd. Automatische 
opnieuw vergrendeling geeft u gemak met een 
beetje geest.

BEVEILINGSCODE MASKEREN

Uw pincode is altijd vertrouwelijk. Wees toeschouwers 
te slim af door willekeurige cijfers in te voeren voor u 
uw daadwerkelijke wachtwoord invult.

TOETSENBORD VEILIGHEIDSUITSCHAKELING

Het toetsenbord wordt uitgeschakeld na 
verschillende onjuiste PIN codes dit word gedaan 
om uw bezittingen te beveiligen.

NOODSTART

Start eenvoudig het slot met een 9V batterij als een 
noodmaatregel voor als de batterijen leeg zijn.



Kom meer te weten
over de Padlock

https://go.igloohome.co/IGP1manual

Raadpleeg onze online handleidingen door hier boven 
de QR code te scannen of door de korte link in uw 

browser in te voeren.

Neem contact met ons op bij support@igloohome.co
www.igloohome.co

(Singapur) +65 3159 1352 (USA) +1 929 224 0688


