
Зона  за  пръстови  отпечатъци

Отвори  за  винтове

Предпазен  превключвател

Led  светлина

Зона  за  IC  карти

Дръжка  на  врата

Област  на  кода

Врезка  5050

Дръжка  на  врата

Капак  на  батерията

Когато  отваряте  вратата  с  лявата  си  ръка,  
моля,  подравнете  зъба  към  ляво  отворено.

Когато  отваряте  вратата  с  дясната  си  ръка,  
моля,  подравнете  зъба  към  дясното  отваряне.

Smart  lock  Ръководство

Отвор  за  USB  ключ

Оставено  отворено Отдясно  отворено

Отдясно  отворено Оставено  отворено

Първият  администраторски  сериен  номер  0  е  администраторската  парола.

Други  администраторски  серийни  номера  1~9  са  (пръстов  отпечатък,  парола  или  карта).

Хората,  които  отварят  вратата  с  дясната  си  ръка,  избират  дясната  отворена.

Фалшива  парола:  Например:  правилната  парола  е  112233,  можем  да  въведем  5566  112233  5566  при  отключване  (5566  е  фалшива  

парола  в  момента,  за  да  попречи  на  другите  да  си  спомнят  вашата

Регулирайте  посоката  на  върха

изчакайте  системата  да  излезе  автоматично.

2  Ако  има  отклонение  в  дупката,  вдлъбнатината  и  панелът  се  поставят.  вратата  и  дупката  се  

коригират,  докато  е  подходящо.

Определете  посоката  на  вратата

Когато  човек  стои  пред  вратата  и  отваря  вратата  с  лявата  си  ръка,  това  

означава,  че  избира  лявата  отворена.

Променете  посоката  на  тялото  на  ключалката

Аксесоари

Когато  монтирате  тялото  на  ключалката,  резето  е  на

Добавете  пръстов  отпечатък:  Натиснете  пръстовия  отпечатък  5  пъти  и  ъгълът  на  пръстовия  отпечатък  е  възможно  най-различен  

всеки  път  и  въведете  пръстовия  отпечатък  на  един  пръст  в  системата  колкото  е  възможно  повече.

2  Натиснете  заключващия  болт  по-надолу  от  предната  плоча,  блокът  за  спиране  е  надолу  и

завъртете  на  180  градуса  (вижте  снимка  2)

Подходящ  за  врата  с  дебелина  35  mm  ~  70  mm.

1  моля,  разгледайте  внимателно  шаблона,  за  да  пробиете  дупка

паролата  е  6-10  цифри),  което  е  за  улесняване  на  потребителското  изживяване.

3  Натиснете  заключващия  болт  в  отвора  (вижте  снимка  3)

Временната  администраторска  парола  при  напускане  на  завода  е:  123456

Всяка  парола,  пръстов  отпечатък  и  IC  карта  могат  да  бъдат  отворени,  преди  да  напуснат  фабриката  (дължината  на

Дебелина  на  вратата

горната  страна,  резето  под  болта  на  резето  и  наклонената  

повърхност  на  болта  на  резето  е  обърната  към  посоката  на  отваряне.

парола.)

е  обратното,  е  потвърждението.  След  като  системната  настройка  приключи,  можете  да  натиснете,  за  да  се  върнете  или

1  Резервирайте  тялото  на  ключалката  и  резето  е  надолу  (вижте  снимка  2)

Шаблон  за  изрязване

технически  параметри

Информация  за  продукта

2 1бр

Вещ

1

Винт3

8

Кутия  с  катарама

КоличествоСнимка

IC  карта4

Аксесоари

5

Квадратен  стълб

Свързващ  прът

Вградена  брава

Снимка

Плоча  с  катарама

Количество

2  бр

2  бр2  бр

2  бр

1бр

1бр

Вещ

Ключ

7

Аксесоари

1бр

6

Потребителски  капацитет:  300  (0~9  са  администратори,  10~299  са  потребители)

6~10  бита

10

Machine Translated by Google



НАСТРОЙВАМ

Натисни  6 

Натиснете  5  за  режим  на  двойно  удостоверяване 

Моля,  въведете  
информация  за  администратор

( Въведете  123456 )

Други  инструкции

Стачка

Ударна  кутия

Плоча

Натиснете
“ ”

Щракнете  върху  Добавяне,  щракнете  върху  Напред  >  щракнете  върху  Готово.

3.  Включете  мобилен  2.4G  wifi  и  bluetooth.
2.  Изтеглете  Tuya  Smart  или  smart  life  от  магазина  за  мобилни  приложения.

Отворете  Tuya  Smart  APP,  регистрирайте  акаунт  и  влезте Натиснете  смарт  ключалката   Въведете  информация  
за  администратора  #   Натиснете  4 Натиснете  1.

Отидете  в  интерфейса  на  APP  и  щракнете  върху  Добавяне  на  устройство  или  щракнете  върху щракнете  върху  заключения  екран  (цифровият  индикатор  свети),

1.  Задайте  администраторска  информация  (парола  или  пръстов  отпечатък  или  IC  карта)  на  смарт  ключалката.

СТЪПКИ  ЗА  ИНСТАЛИРАНЕ

3.  Фиксирайте  Moritse  с  винтове.

5.  Поставете  квадратния  прът  в  вдлъбнатината.

1.  Изкопайте  дупки  във  вратата  според  чертежите.

6.  Поставете  пружината  в  задната  дръжка.

2.  Поставете  Mortise  във  вратата.

7.  Затегнете  2-та  дълги  винта.

8.  Затегнете  винтовете  на  капака  на  батерията.

4.  Монтирайте  свързващия  прът  на  ключалката.

Натиснете  3  за

Натиснете  1  китайски,  натиснете  2  английски.

Натиснете  1

Моля,  въведете  серийния  номер  за  изтриване,  например:  2#,  тогава  администратор  №  2  ще  бъде  изтрит.

Натиснете  1,  за  да  добавите  потребител

Натиснете  1  за  

администраторски  настройки

Натиснете  3

Натиснете  7,  за  да  запишете  заявка  (могат  да  бъдат  поискани  1000  части  информация  за  отключване),  клавишът  "2"  е  предишният,  клавишът  "8"  е  следващият,  а  клавишът  "  "  е  връщането

Натиснете  1  за  настройка  на  времето

Натиснете  4  за  нормално  отворено

Натиснете  1  за  Конфигурация

Натиснете  2  за  изтриване

Натиснете  4

Натиснете  3  за  сила  на  звука

(Часът  може  да  бъде  автоматично  калибриран  чрез  локална  модификация  или  свързване  към  сървъра  чрез  модула.)

Натиснете  2

Натиснете  5

Пръстовият  отпечатък  трябва  да  се  въведе  4  пъти,  паролата  трябва  да  се  въведе  2  пъти  и  IC  трябва  да  се  въведе  1  път.

1  начало,  2  затваряне.

Натиснете  4  за

Системата  автоматично  ще  присвои  сериен  номер  на  ключ  (серийните  номера  10~299  са  за  обикновени  потребители).
Натиснете  2  за  

потребителски  настройки

Първият  администраторски  сериен  номер  0  е  администраторската  парола.

Натиснете  3

Натиснете  2,  за  да  изтриете  всички  потребители   Натиснете  #  за  потвърждение,  системата  ще  изтрие  всички  потребители.

1  ниско,  2  средно,  3  високо,  4  заглушено.

Натиснете  4

Въведете  информация  за  администратор  (въведете  пръстов  отпечатък,  парола,  IC  карта,  дистанционно  управление,  пръстовият  отпечатък  трябва  да  се  въведе  5  пъти,  паролата  трябва  да  се  въведе  2  пъти,  IC  

трябва  да  се  въведе  1  път,  дистанционното  управление  трябва  да  се  въведе  1  време.

Натиснете  2

Натиснете  1

системни  настройки

Когато  въведете  правилната  информация  за  отключване,  нормално  отвореният  режим  се  отменя  автоматично.

(За  да  отворите  режима  на  двойна  проверка,  вратата  трябва  да  бъде  отворена  с  две  различни  проверки  на  ключа,  преди  да  може  да  бъде  отворена  *Отключването  на  администратора  не  е  ограничено  

от  режима  на  двойно  удостоверяване

Натиснете  2  изтриване  на  потребител

Натиснете  1

Натиснете  2  за  език

Натиснете  2

Други  администраторски  серийни  номера  1~9  са  (пръстов  отпечатък,  парола  или  карта).

Въведете  4  цифри  за  годината,  2  цифри  за  месеца,  2  цифри  за  деня,  2  цифри  за  часа  и  2  цифри  за  минутата  Според  гласовата  подкана  натиснете  клавиша  "  #  ",  за  да  потвърдите.

Натиснете  6,  за  да  зададете  защита  срещу  фалшифициране

Натиснете  2

1  начало,  2  затваряне.  След  като  натиснете  1,  за  да  започнете,  можете  да  отворите  вратата,  без  да  въвеждате  информация.

1  Влезте  в  режим  на  двойна  проверка,  2  Отменете  режима  на  двойна  проверка.

Натиснете  1

Натиснете  1,  за  да  изтриете  според  номера   Моля,  въведете  номера  и  натиснете  #  за  потвърждение.

Настройки  на  мрежата

1  начало,  2  затваряне.

Свържете  се  с  Tuya  Smart  APP

7

5

1

8

3

4

2

6

2.  Ако  интелигентното  заключване  не  може  да  се  свърже  с  wifi,  моля,  проверете  дали  батерията  е  твърде  изтощена.

4.  След  като  напрежението  е  по-ниско  от  4,5  V,  то  автоматично  ще  алармира  при  всяко  отключване  на  ключалката  и  ключалката  на  вратата  

може  да  се  отвори  200  пъти  след  алармата.  Моля,  сменете  батерията.

5.  В  настройката,  ако  няма  операция  в  рамките  на  10  секунди,  системата  автоматично  ще  излезе  от  настройката.

7.  Нулиране  на  фабричните  настройки:  Моля,  натиснете  продължително  бутона  зад  капака  на  батерията.

6.  Застрахователна  функция:  Натиснете  превключвателя  против  блокиране,  потребителят  не  може  да  отключи,  само  администраторът  може  да  отключи.

1.  Ако  интелигентното  заключване  не  може  да  се  свърже  с  wifi,  моля,  проверете  дали  превключвателят  против  блокиране  е  включен.

3.  Ако  съобщението  за  грешка  бъде  въведено  5  пъти  подред,  системата  автоматично  ще  се  заключи  за  90  секунди.

ИНСТАЛАЦИЯ  SMART  LOCK

ГЛАС
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