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Bediening met de smartphone.

Deel het slot met anderen - gemakkelijk toestemming 
verlenen en intrekken.

Bedien meerdere sloten vanaf één smartphone.

Super veilige elektronische beveiliging - maximale 
encryptie versleuteling AES-265 bit.

De Inigma is te koppelen aan iOS en Android 
smartphones en aan een Apple Watch.

Zie door wie en wanneer het slot gebruikt is.

Makkelijk te gebruiken interface, ontwikkeld door 
Squire.

Maakt complexe programmeringsschema's mogelijk.

Laat uitgebreide logboeken zien.

Inigma BL1 - Sold Secure Gold 
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De Inigma app

add sharer
your bike lock

back

send invite

yourfriend@email.com

settings
passive mode

available devices

remove

your bike lock

your other bike lock - 2

your other bike lock - 2

unlock sharing activities settings

sharing your bike lock

yourfriend@theiremailad.com

Valid from
Valid to

June 01, 2017
June 01, 2017

Cancel Done

4.25 PM

4.25 PM

DAY FROM TO

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday 

Saturday

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

Renew Period Every Day

Notify when used

Invite awaiting acceptance

The Inigma app kenmerken

Stuur eenvoudig 
een uitnodiging 
vanaf je telefoon. 
De andere persoon 
registreert zich op 
jouw Inigma-
webpagina en kan 
vervolgens je slot 
gebruiken.

Toegang
verlenen

Bedien 
meerdere 
sloten

Bedien meerdere 
sloten vanaf 
dezelfde telefoon: 
ideaal voor ouders 
die sloten voor 
jonge kinderen 
willen beheren.

Toegang 
verlenen
en intrekken

Toegang 
verlenen en 
intrekken 
wanneer het 
nodig is.

Makkelijk te gebruiken.

Kan offline worden geprogrammeerd.

De software is ontworpen en ontwikkeld 
door Squire in Groot-Brittannië.

Super veilig, tot het hoogste niveau 
gecodeerd, AES-256 bit encryptie.

Open de app.

Open je schema.

Ontwerp je planning met behulp van de app. 

De app werkt uw sloten bij.

Dit kan allemaal offline worden gedaan. 

Wordt geleverd met volledige 

gebruiksaanwijzing.

Hoe de app te gebruiken

Wat maakt de Inigma anders

mailto:yourfriend@email.com
mailto:yourfriend@theiremailad.com


sharing your bike lock

yourfriend@theiremailad.com

Valid from
Valid to

June 01, 2017
June 01, 2017

Cancel Done

4.25 PM

4.25 PM

DAY FROM TO

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday 

Saturday

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

12.00AM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

11.59PM

Renew Period Every Day

Notify when used

Invite awaiting acceptance

Bekijk wanneer 
uw slot is 
gebruikt en 
door wie.

Uitgebreide
logboeken

mailto:yourfriend@theiremailad.com


S O L D
S E C U R E

BICYCLE

2018

GOLD

BL1
Inigma BL1 kenmerken

Sold Secure Gold 

Beugel van gehard boron staal 

Indicatielampje / 'wake' knop

Aluminium slot met gehard 
stalen binnenkant

Ontgrendelingsknop

Levensduur van de batterij is ongeveer 5 maanden bij normaal gebruik 
Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden





Active Mode AAN openen

1 1. Druk op de 'wake' knop op jouw Inigma 
BL1. Het indicatielampje wordt rood terwijl 
het verbinding maakt met je telefoon.

2. De 'wake' knop wordt vervolgens groen.

3. Draai de knop aan de onderkant van jouw 
slot met de klok mee. Je kunt nu het 
bovenste gedeelte van het slot vrijmaken van 
het onderste gedeelte.

Active Mode UIT openen
1. Druk op de 'wake' knop op uw Inigma 
BL1-vergrendeling. Het indicatielampje 
wordt rood.

2. Klik op de ontgrendelknop in de app.

3. Wacht tot de 'wake' knop op je Inigma 
BL1-slot groen wordt.

4. Draai de knop aan de onderkant van jouw 
slot met de klok mee. U kunt nu het 
bovenste gedeelte van het slot vrijmaken 
van het onderste gedeelte.

2 3

1 2 3
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The importance  of active mode

1. Bevestig het onderste deel van het slot aan 
het bovenste deel van het slot.

2. Draai de knop aan de onderkant van het 
slot tegen de klok in. Je Inigma BL1 wordt 
automatisch vergrendeld. Je hoeft de app 
niet te gebruiken om hem te vergrendelen.

In instellingen kun je ervoor kiezen om de Active Mode op AAN of UIT te zetten.

Als de Active Mode aan staat, dan scant uw telefoon voortdurend naar jouw 
Inigma slot, waardoor het ontgrendelen iets sneller gaat.

Als de Active Mode uit staat, dan behoudt u de batterijcapaciteit van uw 
telefoon, maar het openen van uw Inigma slot gaat via een andere methode.

Het openen voor Active Mode AAN en Active Mode UIT wordt op de pagina 
links beschreven.

BELANGRIJK: Als u uw fiets op slot zet maar uw telefoon binnen 10 meter 
van het slot houdt, zet ALTIJD de Active Mode uit om ongewenste toegang 
tot uw slot te voorkomen.

Om te sluiten

1 2



2 3
Inigma
Bluetooth bike lock control
Squire locks

Get

Details Reviews Related

add sharer
your bike lock

back

send invite

yourfriend@email.com

settings
passive mode

available devices

remove

your bike lock

your other bike lock - 2

your other bike lock - 2

unlock sharing activities settings

Eerste gebruik

1. Ga naar de App Store of Google
Play en zoek naar Inigma lock.
Download de app.

2. Klik op REGISTER

3. Registreer uw e-mailadres,
wachtwoord en 6-cijferige pincode. U
ontvangt daarna een
bevestigingsmail.

4. Ga terug naar de app en voer
opnieuw uw e-mailadres en
wachtwoord in.

5. De eerste keer dat u de app opent,
wordt u gevraagd twee cijfers van uw
6-cijferige pincode in te voeren. Dit
wordt alleen gevraagd wanneer u de
app voor het eerst gebruikt.

6. U gaat naar het standaard scherm
van de app. Klik op DEVICES onderaan
het scherm.

1
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7 8

10 119

7. Klik op het plusteken rechtsboven.

8. With the add device screen in view, 
first click on the 'wake' button on the 
Inigma lock. When you see a red light 
on the lock, click on SEARCH on the 
app screen.

9. Klik voor het toevoegen van 
apparaten eerst op de 'wake' knop op 
het Inigma slot. Wanneer het rode 
lampje op het slot brandt, klikt u op 
SEARCH in de app op uw scherm.

10. De app zoekt naar uw slot. 
Wanneer de app uw slot heeft 
gevonden, klikt u op de knop 
ACTIVATE.

11. Geef uw slot een naam om uw 
Inigma te activeren. Klik op de camera 
icoon en scan de QR-code die in de 
verpakking van de doos van de Inigma 
zit. Klik vervolgens op activeren.

12. Na activering wordt de naam 
van uw slot weergegeven in DEVICES.



Inigma BL1 winkeldisplay and verpakking

Aantrekkelijke verpakking van 
hoge kwaliteit.

Gelamineerde, stevige doos met 
deksel.

De verpakking van de Inigma 
sloten zijn van duurzaam karton, 
zodat de verpakking in goede 
staat in de winkels terecht komt.

De doos bevat alles wat nodig is 
om het Inigma slot te registeren 
en in te stellen.

Til het slot en de zachte 
binnenkant op om de draagbeugel 
en documenten te vinden.

QR-code
Productregistratie

The new digital security system from Squire

bluetooth bike lock

User Guide

Guía del usuario

Bedienungsanleitung

Guide de l'utilisateur

Handleiding

Draagbeugel Handleiding

Verpakking



Vrijstaand, vloermodel display.

Productweergave op de bovenkant met 
kenmerken.

Negen verpakte producten op drie planken 
kwijt kunnen.

Verlicht met energiezuinige blauwe LED 
verlichting.

Neemt weinig ruimte in beslag.

Ontworpen om de high-end, zeer veilige 
Inigma fietssloten te promoten.

Hoogte

Breedte

Diepte

Afmetingen
1520 mm

250 mm

425 mm

ARTIKELNUMMER: INIGMA BL1 DISPLAY UNIT

Winkeldisplay voor
Inigma BL1 fietsslot



Neem contact met ons op voor meer informatie

Tel: +31 (0)541 350 536    

E-Mail: info@eu-sec.eu

www.eu-sec.eu

Sinds 1780 loopt Squire voorop in het maken van sloten.

Als een achtste generatie, onafhankelijk Britse fabrikant, 
produceert Squire enkele van de technologisch meest 
geavanceerde producten ter wereld.

Squire sloten stellen bekroonde standaarden en bieden 
voor elk wat wils, thuis, op het werk en onderweg.

Toughness 
guaranteed.

mailto:info@eu-sec.eu
http://www.eu-sec.eu




www.eu-sec.eu
eu-sec 

Nordhornsestraat 62
7591 BH Denekamp

Netherlands     

E-Mail: info@eu-sec.eu

BL1

http://www.eu-sec.eu
mailto:info@eu-sec.eu



