
 

Danabridge – WiFi modulis spynos valdymui 

iš bet kurios vietos 

 
Valdiklis Danabridge V3 yra Danalock kompanijos produktas. Šis modulis 

suteikia galimybę valdyti Danalock spynas nuotoliniu būdu telefonu. Danabridge 

valdiklis jungiasi WiFi ryšiu prie namų maršrutizatoriaus ir komunikuoja su 

Danalock įrenginiais Bluetooth ryšiu.  

Dabar Jūs turite galimybę atrakinti ir užrakinti Danalock spyną iš bet kur 

naudojant Danalock mobiliąją programėlę. Danabridge valdiklis veikia ir valdo 

spynas 24/7 – tai puikus sprendimas būstų nuomotojams, šeimos nariams ar 

svečiams. Prieiga galima pasidalinti ir platformose, tokiose kaip Airbnb ir 

Booking.com. 

 

Svarbu: spynos valdymas nuotoliniu būdu galimas tik spynos savininkui (administratoriui). 

 

Paprastas pajungimas 

 

Įjunkite valdiklį Danabridge į elektros tinklą, pridėkite įrenginį į savo Danalock 

mobiliąją programėlę ir susiekite su norima valdyti spyna Danalock V3. Viskas!  

 

Saugumas 

 

Danabrige V3 naudoja apsaugotą ir koduotą duomenų perdavimą (AES 256). 

 

Reikalavimai: Wi-Fi ryšys  

 

Viskas kas yra reikalinga nuotoliniam Danalock spynos valdymui – tai WiFi ryšys. Jo 

pagalba Jūs valdysite spyną iš bet kurios pasaulio vietos. 

 

Paprasta naudoti 

 

Labai paprasta suteikti prieigą kitiems asmenims, ilgalaikę ir trumpalaikę prieigą, 

pavyzdžiui Airbnb svečiams, kurjeriams ar valytojams – ir labai svarbu, kad Jums 

nebereikia važiuoti perduoti raktų.  



Kompaktiškas įrenginys – daug galimybių. 

 

 

Paprasta naudoti. 

Įjunkite Danabridge V3 į elektros tinklą. Įsitikinkite, kad: 

• Įrenginys Danabridge ir spyna Danalock yra abu Bluetooth tinkle ir matomi 

programėlėje. 

• Vieta, kur naudojamas Danabridge - WiFi ryšys turi būti pastoviai įjungtas. 

 

Danabridge – šį valdiklį galima susieti su Danapad PIN klaviatūra, universaliu 

moduliu bei valdyti visus prietaisus per tą pačią Danalock mobiliąją programėlę.  
 

 
 

 

 



Prieiga & Ataskaitos 
Kai Danalock spyną yra susieta su Danabridge valdikliu – Jūs visada žinosite, kokia 

spynos būsena, atrakinta ar užrakinta ir kas ja naudojasi šiuo metu. Taip pat visada 

24/7 matysite spynos statusą bei galėsite pasitikrinti ankstesnius įvykius. 

 

 

Suderinamumas su visais kitais Danalock produktais 
Danabridge V3 veikia ne tik su Danalock V3 smart spyna, bet ir puikiai veikia su PIN 

belaide klaviatūra Danapad bei Universaliu Moduliu V3. 

 

 

Danabridge V3 techninė specifikacija 

 
Produkto matmenys: 53 mm x 53 mm x 32 mm / 2 3/32″ x 2 3/32″ x 1 17/64″ 

Svoris: 36 g 

Maitinimas: veikia per USB arba rozetę 

Spalva: Balta 

Ryšys – Bluetooth:  Bluetooth 4.2 

Ryšys – WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n 

Veikimas: Valdo iki 2 skirtingų Danalock įrenginių per Danabridge valdiklį (svarbu, 

kad visi įrenginiai būtų tame pačiame Bluetooth tinkle.)  

Saugumas: AES256 

 

 

 



 

Kas yra pakuotėje? 
 

 

 
 

Komplektą Danabridge V3 sudaro: 
• Danabridge V3 valdiklis, 

• Mikro USB kablis USB jungčiai, 

• Maitinimo blokelis į rozetę. 

 

Komplekte nėra: 
• Išmanioji spyna Danalock V3. 
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Kaip teisingai pajungti? 
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