
 

„Danabridge - WiFi moduļa konfigurēšana 

 

Danabridge V3 kontrolieris ir Danalock produkts. Šis modulis ļauj attālināti vadīt 

Danalock slēdzenes pa tālruni. Danabridge kontrolleris, izmantojot WiFi, savienojumu ar 

mājas maršrutētāju un ar Bluetooth palīdzību sazinās ar Danalock ierīcēm. 

Izmantojot Danalock mobilo lietotni, jums tagad ir iespēja no jebkuras vietas 

atbloķēt un bloķēt Danalock slēdzeni. Danabridge kontrolieris 24 stundas diennaktī 

strādā un pārvalda slēdzenes - ideāls risinājums saimniekiem, ģimenes locekļiem vai 

viesiem. Piekļuvi var arī koplietot tādās platformās kā Airbnb un Booking.com“ 

 

Svarīgi: slēdzenes tālvadība ir pieejama tikai slēdzenes īpašniekam (administratoram). 

 

Vienkāršs savienojums 

 

Pievienojiet Danabridge kontrolieri, pievienojiet to savai Danalock mobilajai lietotnei un 

savienojiet pārī ar Danalock V3 slēdzeni, kuru vēlaties kontrolēt. Viss!!  

 

Drošība 

 

„Danabrige V3 izmanto drošu un šifrētu datu pārraidi (AES 256). 

  

Prasības: Wi-Fi savienojums 

 

Viss, kas jums nepieciešams, lai attālināti kontrolētu Danalock bloķēšanu, ir WiFi 

savienojums. Ar viņa palīdzību jūs kontrolējat slēdzeni no jebkuras vietas pasaulē 

 

Ērti lietojams 

 

Ir ļoti viegli piešķirt piekļuvi citiem, gan ilgtermiņa, gan īstermiņa piekļuvi, piemēram, 

Airbnb viesiem, kurjeriem vai tīrītājiem - un ir ļoti svarīgi, lai jums vairs nebūtu jānodod 

atslēgas. 

 

 



1. Vispirms pievienojiet Danabridge V3 elektrotīklam 

Pievienojiet Danabridge V3 WiFi kontrolieri strāvas padevei, izmantojiet parasto 

kontaktligzdu vai pievienojiet kontrolieri USB. 

Danalock kontrolieris sazinās ar slēdzeni, izmantojot Bluetooth. 

Tas ir svarīgi. Jums jāpārliecinās, vai pieejamais Wi-Fi savienojums darbojas un ir pietiekams signāla 

stiprums. 

2. Pievienojiet sīkrīkam jaunu Danabridge V3 ierīci 

Pievienojiet Danabridge V3 logrīku savam kontam Danalock sīkrīkā. Lai to izdarītu: 

atlasiet "MENU> ADD NEW DEVICE" un atlasiet Danabridge kontrolleri. Kad viss ir 

izdarīts pareizi, logrīks jāredz šeit: "IZVĒLNE> MANAS AKSESUĀRAS IERĪCES". 

 

 
 



3. Wi-Fi tīkla konfigurēšana 

Lai savam kontam un sīkrīkam pievienotu logrīku DanaBridge, jums jāpiešķir tam Wi-Fi 

tīkla piekļuve. Atlasiet "MENU> MY ACCESSORY DEVICES" un "Danabridge V3". Zemāk 

atlasiet "WiFi" un ievadiet izmantotā Wi-Fi vārdu un paroli. Pareizi izdarīts, Danabridge 

kontrolieris automātiski izveidos savienojumu. 

 

 

 
 

 



4. Pārī Danabridge V3 kontrolieri savienojiet ar Danalock V3 slēdzeni 

Lietotnes Danalock aplikācijā manā IZVĒLNE> MANAS PAPILDU IERĪCES atlasiet 

Danabridge V3 un pēc tam atlasiet Tiltu savienojumi. Šeit jūs redzēsit visas pieejamās 

ierīces, kas piešķirtas DanaBridge kontrolierim. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties vadīt 

(Bloķēšana, Tastatūra vai Universālais modulis), un nospiediet blakus tai esošo simbolu 

"+". Pēc tam Danabridge DanaBridge kontrollerī automātiski parādīs visaugstāk 

novērtētās Danalock ierīces. Lai noņemtu pielāgotas ierīces, atlasiet simbolu "-". 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Bloķēšanas vadība, izmantojot Danabridge V3 kontrolieri 

Kad tas izdarīts pareizi, slēdzenes tālvadībai nav nepieciešams Bluetooth vai Wi-Fi - viss 

darbojas, izmantojot mobilo savienojumu un Danalock sīkrīku. Slēdzenes tālvadībai 

nepieciešama izvēles apstiprināšana. (Atcelt vai Labi). 

Svarīgi: nav iespējas reāllaikā redzēt bloķēšanas statusu. Tiks labots ar nākamo sīkrīka 

atjauninājumu. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Noņemiet sīkrīku Danabridge V3 no sīkrīka un konta 

Lai no sava konta un sīkrīka noņemtu Danabridge logrīku, atlasiet "IZVĒLNE> MANAS 

PAPILDU IERĪCES", tad "Danabridge V3" un apakšā atlasiet pogu "Dzēst ierīci". 

. 

 

 
 

 

 



7. Danabridge V3 atjauninājumi 

Ir ļoti svarīgi, lai vienmēr būtu jaunākā sīkrīka versija. To var pārbaudīt sīkrīkā 

FIRMWARE UPGRADE. Sīkrīku atjauninājumos būs ietverti visi jaunākie ieguvumi, 

drošības paketes un daudz kas cits.  

 

 


