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1.  OGÓLNE INFORMACJE
Aplikacja hopinlock umożliwia operatorowi łatwy dostęp do zamków szafkowych oraz wygodne 
zarządzanie nimi za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Aplikacja zapobiega dzieleniu się 
hasłem zarządcy oraz uniemożliwia jego zdobycie przez osoby nieupoważnione dzięki funkcji 
czytania. Wszystkie funkcje można łatwo zmieniać dzięki dostępowi do ustawień zamka oraz 
wymianie hasła zarządcy z tabletem. Dane nie ulegają utracie dzięki tworzeniu ich kopii 
zapasowych na portalu hopinlock.

2.  PIERWSZE KROKI

2.1.  Instalacja na urządzeniu mobilnym

Należy zmienić ustawienia urządzenia w taki sposób, aby umożliwi ć instalację aplikacji z 
nieznanych źródeł.

Należy podłączyć urządzenie do internetu i wpisać poniższy adres do przeglądarki internetowej:
http://hopinlock.com/app/hopinlockmanagerv2.0.apk

Instalacja rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: Aplikacja hopinlock manager działa jedynie na urządzeniach z systemem Android i 
dostępną funkcją NFC. Aplikację można ściągnąć jedynie za pośrednictwem powyższego linku.
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2.2.  Opcje językowe i logowanie

Po włączeniu aplikacji użytkownik widzi ekran przedstawiony na Rysunku 1.

Użytkowanie aplikacji należy rozpocząć od wyboru języka (turecki/angielski) w górnym prawym 
rogu ekranu pokazanego na Rysunku 2.

Następnie należy zalogować się do aplikacji, wprowadzając dane dostępu do odpowiednich pól.

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

Uwaga: Aby się zalogować, użytkownik musi być połączony z internetem.



hopinlock manager Aplikacja mobilna Instrukcja obsługi |5 

3. MENU

Ikona Menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:
- Profile Settings (Ustawienia profilu)
- Add Zone (Dodaj strefę)
- Delete Zone (Usuń strefę)
- Open All Locks (Otwórz wszystkie zamki)
- Delete All Locks (Usuń wszystkie zamki)
- All Locks Change Master Password (Zmiana hasła administratora na wszystkich zamkach)

�- All Locks Default Se  ngs (Ustawienia domyślne na wszystkich zamkach)
- Cancel All Tasks (Anuluj wszystkie zadania)
- Event Logs (Historia zdarzeń)
- General Settings (Ustawienia ogólne)
- Info (Informacje)
- Logout (Wyloguj)

                                                Rysunek 1

Uwaga: Aktywacja może obniżyć poziom bezpieczeństwa; przydzielone zadania mogą zostać 
powtórzone.
– Szczegółowe informacje o poszczególnych ustawieniach zawarto w odpowiednich sekcjach 
niniejszej instrukcji obsługi.
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4.  USTAWIENIA PROFILU

W ustawieniach profilu można dokonać personalizacji aplikacji. Klikając na tekst „Edit Profile” 
(Edytuj Profil) lub na towarzyszącą mu ikonę, użytkownik może:
- dodać zdjęcie,
- zmienić informacje o użytkowniku (imię, nazwisko i hasło).
Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać, klikając na przycisk „Save”.

                         Rysunek 1          Rysunek 2

Uwaga: Nazwa użytkownika nie podlega zmianie.
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 5.  ZONE (STREFY)

Strefy umożliwiają wygodny podział wprowadzonych do aplikacji zamków.

Do listy stref prowadzi ikona na pasku menu. Strefy wymienione są według nazwy / zamka / 
zadania.

                                                
                                                Rysunek 1
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5.1.  Add Zone (Dodaj strefę)

Na pierwszym ekranie należy wejść do menu 

, wybrać opcję dodawania stref 

 i zapisać nową strefę, wpisując jej nazwę w odpowiednim miejscu. (1. piętro – kobieta/mężczyzna, 
uczeń/nauczyciel itp.)

Dodane strefy widoczne są w wyznaczonym obszarze otwierającego się ekranu.

                                 Rysunek 1 Rysunek 2



                                                                 
                                                          hopinlock manager Aplikacja mobilna Instrukcja obsługi |9 

5.2.  Edit Zone (Edytuj strefę)

Po przytrzymaniu przez dłuższy czas w celu edycji nazwy dodanej strefy, pojawia się ekran 
przedstawiony na Rysunku 2. Nazwę strefy można edytować z opcji edytowania na otwierającym 
się ekranie.

                           Rysunek 1 Rysunek 2
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5.2.  Delete Zone (Usuń strefę)

W celu usunięcia dodanej strefy należy dłużej przytrzymać DELETE . Usunięcia dokonuje się w 
opcji usuwania na otwierającym się ekranie.

                                Rysunek 1           Rysunek 2
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5.2.  Delete Zone (Usuń strefę)

Strefę usuwa się poprzez wybranie ikony usunięcia strefy 

 na otwierającym się ekranie. Można usunąć jedną lub wiele stref.

                                 Rysunek 1           Rysunek 2
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Do uporządkowania stref w żądanej kolejności służy...

5.3.  Ikona sortowania stref

Ikona ta znajduje się na pasku menu.
Strefy mogą zostać posortowane według nazwy / liczby zamków / liczby zadań.

                                                         Rysunek 1
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6.  LOCK (ZAMKI)

Wszystkie zapisane zamki można zobaczyć w opcji LOCK (Zamki) na ekranie głównym.

                                                           Rysunek 1
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6.1.  Identyfikacja zamków

Zamki są skanowane poprzez przysunięcie do nich urządzenia mobilnego, tak by znalazły się w 
zasięgu funkcji NFC.

1 Obszar NFC                      2 Podłączenie urządzenia               3 Należy zaczekać na
                                                            mobilnego do mini K10          potwierdzenie transakcji

Uwaga: Należy sprawdzić, gdzie w urządzeniu mobilnym znajduje się antena.                                   
Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia (Krok 3), powtórz całą operację.
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6.2.  Add Lock (Dodaj zamek)

Jeżeli zamek nie został zidentyfikowany w aplikacji, podczas jego skanowania za pomocą 
urządzenia mobilnego (zgodnie z instrukcją w punkcie 6.1) otwiera się okno „Dodaj zamek”.

Należy wybrać odpowiednią strefę oraz przydzielić numer zamkowi.

Uwaga: Nie można przydzielić takiego samego numeru do więcej niż jednego zamka w obrębie 
jednej strefy. Opis można dodać opcjonalnie.

Jeżeli zamek został uprzednio zidentyfikowany w aplikacji, podczas jego skanowania za pomocą 
urządzenia mobilnego otwiera się okno z ogólnymi opcjami dostępnymi dla zamka.

Aby przydzielić do zamka zadanie, należy na niego kliknąć.
Aby przydzielić zadanie, należy wprowadzić hasło zarządcy do otwierającego się menu. (Zob. 
sekcja 7. – „Task (Zadania)”).

            Rysunek 1                            Rysunek 2                          Rysunek 3
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6.3.  Edit Lock (Edytuj zamek)

Aby edytować zapisany zamek, należy go długo przytrzymać. Strefę, numer zamka oraz opis można
zmienić z opcji edytowania.

                                Rysunek 1       Rysunek 2
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6.4.  Delete Lock (Usuń zamek)

Aby usunąć zapisany zamek, należy go długo przytrzymać. Zamek usuwa się za pomocą opcji 
usuwania pokazanej na Rysunku 2.

                               Rysunek 1        Rysunek 2
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6.5.  Ustawienia zamka

Sound Control (Ustawienia dźwięku)
Penalty Mode (Blokada zabezpieczająca)
Service Password (Hasło serwisowe)
Closing Mode (Tryb zamykania)
Lock Open Warning (Ostrzeżenie o otwartym zamku)
Resetting User Passoword (Reset hasła użytkownika)
Blocking Lock (Blokada użytkowania zamka)

                                                     Rysunek 1
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6.5.  Ustawienia zamka

                 Rysunek 1    Rysunek 2 Rysunek 3

WRITE TO LOCK (Zastosuj do zamka):  Po wybraniu żądanych ustawień należy wybrać 
przycisk „Write to Lock” (Zastosuj do zamka).
Otworzy się okno, w którym należy wpisać hasło zarządcy. Zadanie zostaje przydzielone do zamka.

WRITE TO ALL LOCKS (Zastosuj do wszystkich zamków):  Po wybraniu żądanych ustawień 
należy wybrać przycisk „Write to All Locks” (Zastosuj do wszystkich zamków).
Otworzy się okno, w którym należy wpisać hasło zarządcy. Należy także wybrać żądaną strefę lub 
strefy. Zadanie zostaje przydzielone
do wszystkich zamków w wybranych strefach.
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W menu można wybrać wszystkie zamki lub wszystkie strefy.

                                 Rysunek 1          Rysunek 2

Aby włączyć/wyłączyć zamki, należy kliknąć na „Turn All Locks On / Off” (Wł ącz / wyłącz 
wszystkie zamki). Zmiany zamków, które mają zostać otwarte lub zamknięte dokonuje się
poprzez wprowadzenie hasła zarządcy do otwierającego się okna.

Aby usunąć zamki, należy wybrać „Delete All Locks” (Usuń wszystkie zamki). Zamki, które mają 
zostać usunięte, usuwane są poprzez wprowadzenie hasła zarządcy.
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Aby zmienić hasło zarządcy dla zamków, należy wybrać „All Locks Change Master Password” 
(Zmiana hasła zarządcy na wszystkich zamkach). Zmiany hasła dokonuje się poprzez 
wprowadzenie „Current Master Password” (obecnego hasła zarządcy) / „New Master Password” 
(nowego hasła zarządcy) w otwierającym się oknie.

Aby zmienić hasło użytkownika dla zamków, należy wybrać „All Locks Change User Password” 
(Zmiana hasła użytkownika na wszystkich zamkach). Zmiany hasła dokonuje się poprzez 
wprowadzenie „Current Master Password” (obecnego hasła zarządcy) / „New User Password” 
(nowego hasła użytkownika) w otwierającym się oknie.

Aby przywrócić zamki do ustawień fabrycznych, należy wybrać „All Locks Default Settings” 
(Ustawienia domyślne na wszystkich zamkach). Następnie należy wprowadzić „Current Master 
Password” (obecne hasło zarządcy) w otwierającym się oknie.

Aby usunąć wszystkie zadania dla zamków, należy wybrać „Cancel All Tasks” (Anuluj wszystkie 
zadania). Następnie należy je usunąć w otwierającym się oknie.

Aby odznaczyć wszystkie zadania jako stałe, należy wybrać „Remove the permanence of all tasks” 
(Odznacz wszystkie zadania jako stałe).
Wszystkie stałe zadania zostają odznaczone jako stałe w otwierającym się oknie.

Uwaga: Aktywacja tych ustawień w menu może obniżyć poziom bezpieczeństwa; przydzielone 
zadania mogą zostać powtórzone.
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Na pasku menu można wyszukiwać zamki według przydzielonych im kodów.

6.6.  Ikona wyszukiwania

Aby wyszukać zamek, należy kliknąć na ikonę wyszukiwania i wprowadzić jego numer.

                                                      Rysunek 1

Uwaga: Przy wyszukiwaniu zamka o danym numerze, na ekranie wyświetlone zostają wszystkie 
zamki o tym samym numerze przydzielone do różnych stref.
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Do uporządkowania zamków w żądanej kolejności służy...

6.7.  Ikona sortowania zamków

Zamki mogą zostać posortowane według numeru szafki / strefy / zadania.
Należy wybrać odpowiednią opcję po kliknięciu na ikonę sortowania na pasku menu.

                                                       Rysunek 1

Uwaga: Przy wyszukiwaniu zamka, na ekranie mogą zostać wyświetlone zamki o tym samym 
numerze z różnych stref.
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7.  TASK (Zadania)

Zadania przydzielone do danej strefy lub danego zamka widoczne są po wybraniu opcji „Task” 
(Zadania). Zadanie można anulować lub zmodyfikować po kliknięciu na zamek. Operacja zostaje 
wykonana poprzez skanowanie za pomocą urządzenia mobilnego. (Otwieranie zamka, zmiana
hasła użytkownika lub hasła zarządcy, użytkowanie indywidualne, ustawienia zamka itp.)

                                                           Rysunek 1
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7.  TASK (Zadania)

W ustawieniach zamka (Lock Settings):

Wyświetlana jest ikona 

, jeżeli do zamka przydzielono zadanie otwarcia.

Wyświetlana jest ikona 

, jeżeli do zamka przydzielono zadanie zmiany hasła administratora.

Wyświetlana jest ikona 

, jeżeli do zamka przydzielono zadanie zmiany hasła użytkownika.

Jeżeli zostaje zmienione ustawienie zamka i wciśnięty zostaje przycisk „Write to Lock”,
wyświetlana jest ikona 

W przypadku powrotu do ustawień domyślnych, wyświetlana jest ikona 

                                                         Rysunek 1
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Aby można było przydzielić do zamka zadanie stałe, należy aktywować opcję „Permanent Task” 
(Stałe zadanie) w „General Settings” (Ustawieniach ogólnych). Po jej aktywowaniu, opcja 
„Permanent Task” zaznaczana jest po wprowadzeniu hasła adminisrtatora, podczas przydzielania 
zadania. W ten sposób zostaje przydzielone stałe zadanie.

Jeżeli opcja „stałe zadanie” w sekcji Ustawienia jest aktywna, stały status bieżącego zadania
wskazany jest na przycisku „Permanent Task”.

Aby usunąć bieżące zadanie, należy wybrać przycisk „Remove Task”.
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Do uporządkowania zadań w żądanej kolejności służy...

7.1.  Ikona sortowania zadań

Zadania mogą zostać posortowane według numeru szafki / strefy / zadania. Należy wybrać 
odpowiednią opcję po kliknięciu na ikonę sortowania na pasku menu.

                                                          Rysunek 1

Uwaga: Pod jednym zadaniem na ekranie mogą zostać wyświetlone zamki o tym samym numerze
z różnych stref.
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8.  IKONA „USTAWIENIA OGÓLNE”

8.1.  Remember Master Password (Zapamiętaj hasło administratora)

Jest to opcja pamiętania hasła zarządcy podczas każdej operacji, gdy do zamka przydzielane jest 
zadanie.

                                                    Rysunek 1

Uwaga: Aktywacja opcji „Przypomnienie hasła zarządcy” może obniżyć poziom bezpieczeństwa.
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8.2.  Permanent Task (Stałe zadanie) 

Zadaniom można przydzielać status zadań stałych po aktywowaniu opcji „Permanent Task” (Stałe 
zadanie) w „General Settings” (Ustawieniach ogólnych). Zadanie oznaczone jako stałe nie jest 
usuwane po wykonaniu tego zadania i jest powtarzane do momentu jego usunięcia.

                                                     Rysunek 1

Uwaga: Aktywacja opcji „Stałe zadanie” może obniżyć poziom bezpieczeństwa; przydzielone 
zadania mogą zostać powtórzone.
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8.3.  Automatic Backup (Automatyczne tworzenie kopii zapasowych)

Gdy opcja ta jest aktywna, automatycznie tworzone są kopie zapasowe zapisanych stref, zamków 
oraz wszystkich przydzielonych zadań.

8.4.  Manual Backup (Ręczne tworzenie kopii zapasowych)
Kopie zapasowe zapisanych stref, zamków oraz wszystkich przydzielonych zadań tworzone są 
ręcznie.

                                                          Rysunek 1

Uwaga: Do stworzenia kopii zapasowych wymagane jest połączenie z internetem.
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8.5.  Event Logs (Historia zdarzeń)

Aplikacja oferuje dostęp do historii 500 ostatnich wykonanych operacji.
W celu prześledzenia przeprowadzonych operacji należy wejść do „Event Logs” (Historii zdarzeń).

Poniższe symbole określają znaczenie wykonywanych operacji (od najmniej do najbardziej 
ważnych).

Ikona ta wskazuje, że nie jest tworzona kopia zapasowa danej operacji.

                                                          Rysunek 1

Uwaga: Podczas operacji zapisywania kopii zapasowych tworzone są także kopie zapasowe historii
zdarzeń.




