TheiShare Smart Lock
Please read the instructions below and download the Frekis app before use
Inainte de utilizare citeste instructiunile de mai jos si instaleaza aplicatia Frekis
• Anti cutting function:

•

Funcție anti-deteriorare

Alarma se va activa imediat în cazul în
Cutting cable triggers alarm immediately.
Alarm will stop after pairing with Frekis App . care cablurile sunt tăiate. Alarma se va
opri dacă este conectată la aplicația
Frekis.
• Anti disassembling function:
Unscrewing the battery cover triggers alarm
immediately . Alarm will stop after pairing
with Frekis APP.

• Vibration function:

•

Funcție anti-dezasamblare

Alarma va porni imediat în cazul în
care este desfăcut capacul
compartimentului pentru baterie.
Alarma se va opri dacă este conectată
la aplicația Frekis.
•

Funcție de vibrație

Vibrating or moving the lock triggers alarm
for 30 seconds. Alarm will stop after pairing
with Frekis APP.

Alarma va porni și va fi activă timp de
30 de secunde în cazul în care
sistemul de închidere vibrează sau
este îndepărtat. Alarma se va opri
dacă este conectată la aplicația Frekis.

Lock Configuration

Configurare si instalare

• Install the battery, screw down the battery
cover, plug into the cylinder, and press the
lock button. When the lock sounds DiDi it
means locked. (Blue light will be on when
press the lock button and off while release
it.)

•

Instalează bateriile, strange cu
șurubelnița capacul
compartimentului pentru baterii,
introdu cilindrul in lacat și apasă
butonul de blocare. Când
încuietoarea este blocată, va
emite un sunet. (Lumina
albastră va fi aprinsă când apeși
butonul de blocare și albă când

(It can’t lock or pair, if the above steps are
operated in a wrong way.)

Open Frekis and scan QR code. Register a
lock.

sistemul de prindere este
deblocat).
(Nu se poate bloca sau conecta dacă
pașii de mai sus nu sunt urmați
corespunzător).
Deschide aplicația Frekis și scanează
codul QR. Înregistrează un sistem de
blocare.

IMPORTANT: Lock registration will only
continue if lock is in “locked” state else it will
NOT possible to register.

IMPORTANT: Înregistrarea sistemului
de blocare va fi activă în continuare
doar dacă sistemul se află în modul
“blocat”, altfel nu îl vei putea înregistra.

Frequently Asked Questions ( FAQ)

Întrebări frecvente

Battery time

Timpul de funcționare al bateriei

Batteries can last upto 10 months with
normal use ( lock /unlock 10 times a day)

Bateriile pot avea o durată de viață de
până la 10 luni, folosite normal
(blocare/deblocare de 10 ori pe zi).

If alarm is trigged all the time then battery
will last up to 48 hours.

În cazul în care alarma este folosită
continuu, bateria va funcționa timp de
48 de ore.

Turn on the alarm function

Pornirea functiei de alarma

Press the Owned button in the app

Apasa butonul Owned din aplicatie

Select your lock then Edit

Selecteaza lacatul si apoi apasa Edit

Press the Settings symbol on the right hand Apasa simbolul Settings din partea
dreapta a ecranului
of the screen
Selecteaza Vibration alert ON/OFF
Select Vibration alert OF/OFF

Lock sharing and pairing

Conectare și partajare

Lock owners can share locks with unlimited
users by simply adding their usernames in
the lock once owners add friends in the lock,
they will get notification and latest location
of lock.

Sistemul de blocare poate fi folosit de
un număr nelimitat de utilizatori, prin
simpla adăugare a numelui de utilizator
în sistem, iar când aceștia sunt
adăugați, vor primi notificări cu privire
la cea mai recentă locație a sistemului
de blocare.
Sistemele de blocare pot fi conectate
cu o singură persoană pe rând. Dacă
utilizatorul A a deblocat sistemul,
utilizatorul B NU îl poate folosi decât în
cazul în care sistemul este deconectat
de utilizatorul A.

Locks can only be paired with one person at
one time. If user A has unlocked the lock
then user B can NOT use it unless lock is
released by user A.
Users can pair with one lock at a time also.
They can NOT unlock multiple locks with
same smartphone device and account.

Utilizatorii se pot conecta la un singur
sistem de blocare. NU vor putea
debloca mai multe sisteme de blocare
cu același smartphone și cont de
utilizator.

Supported devices

Dispozitive compatibile

iShare locks works with Bluetooth 4.0or later Sistemele de blocare iShare sunt
compatibile cu Bluetooth 4.0 sau mai
, smart phone devices with Android 5.0 or
recente, telefoane smart cu sistem de
later or Iphone 6 and onwards.
operare Android 5.0 sau mai recente
sau iPhone 6 sau mai recent.
Unlock the device

Deblocare

Scan the QR code, press the red button on
the left and pull the cylinder out

Scaneaza codul QR de pe lacat, apasa
butonul rosu din stanga si trage
cilindrul din lacat

Lock the device
Just press the lock button , the device will
lock automatically

Blocare
Trebuie doar sa apesi butonul de
blocare, lacatul se va incuia automat

Security

Securitate

Communication security

Comunicări de siguranță

All the Communication between lock and
smart phone is encrypted by AES 128 bit,
same security protocol is used in military
communication devices.

Toate comunicările între sistemul de
blocare și smartphone sunt criptate cu
AES 128b, același protocol de
securitate folosit pentru dispozitivele
de comunicare militare.

Data Security

Siguranța datelor

Frekis is using blockchain and all personal
data is saved in encrypted form and no one
can access data except user with valid
credentials.

Frekis folosește tehnologia blockchain
iar datele personale sunt salvate în
formă criptată și nimeni nu poate
accesa aceste date, cu excepția
utilizatorilor cu credențiale valide.

Troubleshooting 101

Corectarea erorilor 101

Unable to lock (No DiDi Sound when insert
the cylinder)

Nu a putut fi blocat (lipsă semnal sonor
la introducerea cilindrului)

Reasons:

Motive:

a. Install batteries improperly.

a. Bateriile sunt poziționate
incorect

b. Low battery.

b. Bateria este pe terminate

c. Battery cover is not screwed well.

c. Capacul compartimentului
pentru baterii nu este bine
înșurubat

d. The lock cylinder is not plugged to the
bottom.
e. The lock cylinder has been oxidized and
causes bad connection.

d. Cilindrul sistemului de blocare
nu este introdus în partea de jis
e. Cilindrul sistemului de blocare sa oxidat și nu se mai
conectează corespunzător

Solutions:
a. Install batteries correctly.
b. Replace with new batteries.
c. Tighten the screw completely.
d. Pull out the cylinder and plug it into the
hole deep enough.

Soluții:
a. Instalează bateriile corect
b. Înlocuiește cu baterii noi
c. Înșurubează bine capacul
d. Scoate cilindrul și introdu-l
corespunzător
e. Curăță cilindrul cu șmirghel

e. Polish the cylinder with abrasive paper.
Fail to connect with Lock

Nu se poate conecta la sistemul de
blocare

Reasons:

Motive:

a. unlocked status.

a. Mod deblocare
b. Bluetooth-ul este dezactivat

b. Blueooth is off.

c. Sistemul GPS al telefonului este
dezactivat

c. Phone’s GPS is off.
d. The lock is paired with the other phone.
e. Interfered by other Bluetooth signals
nearby.
f. Press the Owned button and try again

d. Sistemul de blocare este
conectat cu un alt telefon
e. Interferează cu alte semnale
Bluetooth din apropiere

f. Apasa butonul Owned de pe
ecran, selecteaza lacatul si
incearca din nou

Solutions:
a. Follow the user manual and lock it till you
hear DiDi sound after pressing the lock
button then search and pair it.
b. Turn on Bluetooth.
c. Turn on GPS

Soluții:
a. Urmează instrucțiunile din
manualul de utilizare și
blochează până auzi semnalul
sonor după ce ai apăsat pe
butonul de blocare, apoi caută
dispozitivul și conectează-te
b. Pornește Bluetooth-ul
c. Pornește GPS-ul

d. Turn off Bluetooth of the other phone.

d. Oprește Bluetooth-ul celuilalt
telefon

e. Move to new position and try again.

e. Caută altă poziție și încearcă
din nou.

Indicated Unlocked status
Reasons:

Indică mod Deblocare

Motive:

a. Mobile phone Bluetooth is off.

a. Sistemul Bluetooth al telefonului
este dezactivat

b. The distance between the lock and phone
is too far.

b. Distanța dintre sistemul de
blocare și telefon este prea
mare

c. Low battery of the lock.

c. Bateria sistemului de blocare
este terminată

d. Not enough storage of mobile phone.

d. Nu ai suicient spațiu de stocare
pe telefon

e. Program stuck.

e. Programul este blocat

Solutions:

Soluții:

a. Turn on Bluetooth.

a. Pornește Bluetooth-ul

b. Stay closer to pair.

b. Stai aproape de dispozitiv
pentru a conecta

c. Change batteries.

c. Schimbă bateriile

d. Turn off Bluetooth then on or restart your
phone.

d. Oprește Bluetooth-ul apoi
repornește-l sau restartează
telefonul.

e. Reinstall batteries and pair with Bluetooth
devices.

e. Reinstalează bateriile și
conectează cu un dispozitiv
Bluetooth

Failed to unlock
Reasons:
a. Low battery

Nu se poate bloca
Motive:
a. Bateria este pe terminate
b. Aplicația s-a oprit

b. App stops
c. The lock bar hasn’t been adjusted
completely to unlock status.
Solutions:
a. Change batteries.

c. Sistemul de blocare nu a fost
reglat complet pentru modul
deblocare
Soluții:
a. Schimbă bateriile
b. Deconectează-te de la aplicație,
oprește Buetooth-ul apoi
repornește-l și deschide din nou
aplicația

b. Sign out from the app, turn of Bluetooth,
then on, and open the app.
c. Plug the cylinder to the bottom completely
to restore the lock bar, then turn off
Bluetooth and on, unlock the device after
pairing.

How to turnoff alarm ?
If alarm is triggered then scan QR code if
you are owner or shared lock with you, upon
scanning QR code, alarm will stop.

c. Introdu cilindrul complet pentru
a redeschise sistemul de
blocare apoi oprește și
repornește Bluetooth-ul și
deblochează dispozitivul după
conectare

Cum oprești alarma?
Dacă alarma este activată, scanează
codul QR dacă ești utilizatorul principal
sau un alt utilizator aprobat, iar după
scanarea cosului QR, alarma se va
opri

How to Enable /disable Vibration setting
for Lock?

Cum activezi/dezactivezi funcția de
vibrație a sistemului de blocare?

As an owner, you can enable /disable
vibration sensors. If vibration sensors are
enabled then alarm will be triggered in case
of any suspicious activity.

Ca utilizator principal, poți
activa/dezactiva senzorii de vibrație.
Dacă senzorii sunt activați, alarma va
porni în cazul unei activități
neobișnuite.

Click on asset in frekis app, and you wil get
popup with edit and add memeber options ,
click on edit , you will get asset related page
and then click on setting icon on top right
corner, you will be able to see latest
vibration settings, you can enable /disable
vibration sensor.

Deschide aplicația Frekis și va apărea
o fereastră pentru editare și adăugare
de opțiuni pentru utilizatori, apasă
editare pentru a deschide pagina
corespunzătoare apoi apasă pe setări
în colțul din dreapta sus pentru a
vedea ultimele setări ale funcției de
vibrație. Apoi poți actia/dezactiva
senzorul de vibrații.

