Аксесоари

Инструкции за Смарт
брава
Капак на
батерията

Item

Лед индикатор

Picture

Accessories

Picture

Accessories

Quantity

1

Mortise lock

1PC

5

Ключ

2PC

2

Buckle Plate

1PC

6

Square pole

1PC

3

Buckle box

1PC

7

Винт

2PC

4

Карта

2PC

8

Connecting screw rod

2PC

Циферблат
Четец за карти

Quantity Item

Дебелина на вратата

Сензор за
пръстов отпечатък

Подходящо за врати с дебелина от 35mm ~ 70 mm.
Посока на отваряне

Дръжка

Когато потребителят стои пред вратата и я отваря с

Дръжка

лява ръка, това е ляво отваряне. С дясна ръка- дясно

Предпазител

отваряне.
Промяна на посоката на отваряне

Дупки за винтове

Ляво
отваряне

При монтиране на тялото ,езичето ( latch bolt) е
USB

Дупка за
ключ

Mortise 5050

Technical parameters

от горната страна, резето (dead bolt) под езичето
и скосената страна на езичето сочат към
посоката на отваряне.
1 Завъртете механизма на 180 градуса (picture 2)
2 Натиснете езичето, стоперът (stopbolt) сочи надолу, и го
завъртете (езичето) на 180 (picture 2)

Изрязване на вратата
1 Приложете шаблона внимателно
2 Ако има несъвместимост с дупката, механизмът и бравата се поставят и
дупката се коригира спрямо тях.

Детайли на продукта

Монтаж на бравата и механизма

Всяка парола, отпечатък или карта работят при чисто нов продукт (директно от фабриката).
Паролата е 6-8 цифри.
Временната фабрична администраторска парола е: 123456
Добавяне на отпечатък: Допрете пръста 4 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всеки път

Насрещник

(същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатъка.
Псевдо-парола: Пример: истинската парола е 112233, въвеждаме 5566 112233 5566 при
отключване, (5566 е псевдо парола в случая, за да попречи на наблюдатели да запомнят
паролата.)
отказ, потвърждение. След като системните настройки са завършени, може да натиснете ,
за да се върнете назад, или изчакайте системата да се върне автоматично.

винт

Дясно отваряне

Настройки

Натиснете 1 за добавяне
на админ.

Натиснете 2 за изтриване на админ.

Глас
Натиснете 1 за

》

Натиснете 2

Въведете число, натиснете # (пример 002#)

Press 2

》
Натиснете 3 за настройки
интернет

За hotspot - натиснете 1
Интелигентно свързване - 2

Натиснете
Press 3 3

”
Натиснете 1 за добавяне

Въведете
администраторската
парола (123456 #)

》

Натиснете 1

админ. настройки

Натиснете“

Въведете админ. информация(пръстов отпечатък, парола, или карта, Отпечатъкът се въвежда 4 пъти,
паролата- 2 пъти, картата – 1 път.

Press 1 1
Натиснете

Натиснете 2
за
потребител
ски
настройки

》

Натисне
те 2

на потребител

Натиснете 1 》

》

Натиснете 2 》

Натиснете 2 за изтриване
на потребител

Въведете админ. информация(пръстов отпечатък, парола, или карта, Отпечатъкът се въвежда 4 пъти, паролата- 2 пъти,
картата – 1 път.

Натиснете 1 - Въведете число, натиснете # (пример 002#) - изтрива конкретен потребител
Натиснете 2 – изтрива всички потребители (потвърждение с натискане на #
.

Натиснете 1 за гласови
настройки
Натиснете 3
за системни
настройки

》

Натиснете 1

Нати
снете
3

Натиснете 2 :

Натиснете 2 за режим на
отключване

Натиснете 3 за смяна на
езика

》

Натиснете 3》

Натиснете 4 за настройки
дата и час

》

натиснете 4

Натиснете 5 за промяна на номера на апартамента

Натиснете 4
за НУЛИРАНЕ
на всички
настройки

Натиснете 4

》

》

》 натиснете 5

Въведете админ. Информация (парола)

》

Натиснете 1 за включване на гласа, Натиснете 2 за изключване

Натиснете 1 – само 1 вариант за отключване (парола, отпечатък, карта)
Натиснете 2 - два варианта за отключване.(Две пароли,, два отпечатъка, парола и отпечатък)

Натиснете 1 за Китайски ; Натиснете 2 за Английски.
Системата ще каже сегашния час и всички числа ще светнат. Настройте я по следния начин. Форматът е ГОДИНА,
МЕСЕЦ, ДЕН, ЧАС, МИНУТИ. Пример: 01 (първи) Ноември 2020, 19 часа и 03 минути е: 202011011903

Фабричният номер е 8888, въведете номерът, който ви трябва (1-5).

Циферблатът премигва и нулирането е успешно..

Свързване с Tuya Smart APP

Други инструкции

1. Изтеглете мобилното приложение.
2. Бравата трябва да има създаден админ. профил предварително.
3. Отворете приложението и се регистрирайте 》Натиснете
на бравата 》
Въведете админ. информация # 》Натиснете 1》Натиснете 3》Натиснете 2 (Циферблатът
премигва)
В приложението натиснете Add Device 》Security Sensing 》Door Lock (Wi-Fi) 》Име на мрежата 》
Натиснете (Confirm that the lock is flashing) 》Гласово потвърждение, че бравата е свързана
(connection is successful)
.
4. Влезте в member management, трябва да показва (unassociated), Натиснете Unassociated и после
"Edit" , за да добавите отпечатък (изберете отпечатъкът (номер)зададен от бравата) или въведете
парола (отново с номер зададен от бравата) или въведете карта (с номер зададен от бравата).

1. При 5 грешно въведени пароли, системата се блокира за 90 секунди..
2. Щом зарядът падне под 4.5V, бравата ще сигнализира, че има ниска батерия при всяко
отваряне. Остават около 200 отваряния в този случай. Сменете батерията.
3. При настройване, ако не натиснете нищо в продължение на 10 секунди, автоматично излизате от
менюто.
4. Натиснете 5 # след отключване, за да изключите режимът на заключване (тоест вратата няма
да се заключва). Щом въведете паролата за отключване, тя ще излезе от този режим и отново
ще се заключва нормално.
5. Предпазителят от вътре блокира вратата, така че само админ. може да я отключи отвън..

