
Waterdicht Bike-sharing Bicycle Smart Horseshoe Lock
met Bluetooth Fietsslot Alarm

Bluetooth fietsslot, na te hebben gezocht naar het signaal van bluetooth Smart
Locks via de mobiele telefoon APP, zodra de bluetooth smart lock verbinding
maakt met de bluetooth, zal bluetooth smart lock het commando sturen om te
ontgrendelen, om de stroom te controleren, om de vergrendelingsstatus te
controleren enz. Omni Intelligent is gespecialiseerd in de iot-apparaten en smart
home-producten, evenals het op maat maken van allerlei slimme sloten. In een
woord, Omni Intelligent is je ideale partner voor zowel slimme fietssloten als fiets
alarmsysteem.

Het voordeel van Omni Bluetooth fietsslot
※ Laag energieverbruik

※ Smart lock-bediening via uw telefoon-app, handmatig vergrendelen,
vergrendelingssignaal verzonden naar cloudplatform en vervolgens naar app via
Bluetooth

※ Complete oplossing inclusief gebruikersapp/onderhoudsbeheer-app en extern
beheersysteem Cloud-platform

※ Ondersteun draadloze upgrade via telefoon, verbeter de
vergrendelingsprestaties, wijzig de relevante parameters

※ Trillen of schudden of beweging kan het alarm activeren

※ Li-polymeer oplaadbare batterij; kan worden aangedreven door zonne-energie

※ Goede antistatische, hoge temperatuur, anti-sloop、IP67-bescherming
Productspecificatie
productnaam OBL1 (kettingmodel) Energieverbruik 2~3mA
Merk Omni Ontgrendel methode Bluetooth
Materiaal Aluminium legering Bluetooth 4.0
Maat 196*150*65mm (±3mm) Alarm Schud, schok, verplaats of tril alarm
Gewichtseenheid 1,2 kg LED verlichting Rood blauw
Kleur Zwart, geel, groen, blauw Beschermingsgraad IP67

Accu Li-polymeer batterij Bewaar
temperatuur -40 - 85℃

Werktijd
(Volledig opladen: elke dag
5-10 keer rijden) 2-3
maanden (optioneel)

Werk Temperatuur -20 - 65℃

Standby-tijd 5-12 maanden (optioneel) Vochtigheid 5%-95%RV

Productfeesten

http://www.smartlockssupplier.com/products/OBL1-Smart-Bike-sharing-Bluetooth-Lock.html
https://www.smartlockssupplier.com/nl/solutions/Smart-Sharing-Bicycle-Lock-System.html
https://www.smartlockssupplier.com/nl/solutions/Smart-Sharing-Bicycle-Lock-System.html


Basisfunctie

Voertuigstatusbeheer
Voertuignummer, voertuigstatus, levertijd,
gebruikstijd, aantal keren, aantal reparaties,
etc.

Vermogensbewaking
GSM-verkeersbewaking
Voertuig traject
Vergrendel positie

Ontgrendelen Bluetooth ontgrendeld
Ontgrendel modus Sweep-code ontgrendelen

Voertuig gebruik Voertuig reserveren, voertuig zoeken in de
buurt

Afhandeling van
voertuigstoringen Storingsmelding, storingsreparatie

Elektronische
omheining

Reclame hek
Werkend hek
Parkeerhek

Oplaadmodus
5V / 1A calorielading

(Optioneel)
Zonnelading (optioneel)

Upgraden op afstand Ondersteuning voor draadloze upgrade via
telefoon

Orderbeheer Stortingsbestelling, herlaadbestelling,
fietsbestelling

Abnormaal beheer Over de omliggende voertuigen, lijst met
onderhoudsvoertuigen

Exploitatie en beheer Gebruikersfoutfeedback, illegale
rapportage, abnormale alarmlijst

Productweergave







Aangepaste vraag
Vraag: Hoe te worden Omni distributeur?

A: Distributeur zal gerelateerde middelen van product-, markt-, klant- en
technische ondersteuningsingenieur hebben. Een specifieke jaarlijkse verkoop zal
worden onderhandeld en bevestigd door ondertekening van een
agentuurovereenkomst tussen beide partijen.

Vraag: OEM, ODM-service is beschikbaar?

A: Als MOQ = 1KPCS, kunnen klanten ODM- en OEM-producten, betere
ondersteuning en service worden aangeboden.

Vraag: Hoe zit het met de doorlooptijd voor bulkhoeveelheid?

A: Meestal duurt het ongeveer 2 weken.

?

EEN: een. Focus op productie. Van product-R&D, productie tot testen hanteren
hoge normen, controleren strikt de kwaliteit van producten om ervoor te zorgen
dat ze het hoogste niveau bereiken.
B. Nieuwe producten continu beschikbaar, met een sterk R & D-team van 40
ingenieurs.
C. Volwassen ervaring en sterke ODM- en OEM-service.
D. Levering op tijd, het is minder dan 5% vertraagde levering in de afgelopen 10
jaar.
e. Goede technische ondersteuning, online en onsite technische ondersteuning op
tijd.

?

A: We bieden oplossingen zoals het delen van een fietsslotsysteem, het delen van
een parkeersysteem, een slim e-bikesysteem.
bedrijfsinformatie
Shenzhen Omni Intelligent Technology Co., Ltd is gespecialiseerd in de producten
van draadloze communicatie, kunstmatige intelligentie, sensortechnologie, een
nationale hightech onderneming die de ontwikkeling van hardware, software en
systeemoplossingen integreert.Omni producten zijn populair in meer dan 100
landen en districten en de productreeksen zijn: smart home, smart cycling, slim
parkeerbeheer, slimme persoonlijke producten en andere kunstmatige intelligente
hardware en APP, serverprogramma, backstage managementsysteem.



Omni is professionele leverancier van slimme sloten, slimme fietssloten.
Onze R & D-teamingenieurs hebben meer dan 12 jaar ervaring met slimme
slotproducten.
Omni Kernwaarde: "Kwaliteit, Innovatie, Toewijding".
Meer dan 30 technologische uitvindingen en patenten
Meer dan 40 ingenieurs en technici in R & D-afdeling
Ruim 200 medewerkers binnen Omni Intelligent
Meer dan 4000 ㎡ kantoor- en productieruimte




