
 

„Danabridge“ – WiFi modulio konfigūravimas 

 

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.  

 

 



1. Pirmiausiai įjunkime Danabridge V3 į elektros tinklą 

Valdiklį „Danabridge V3 WiFi “ įjunkite į elektros tinklą, galima naudoti 

standartinę rozetę arba įjungti valdiklį į USB.  

„Danalock valdiklis“ bendrauja su spyna Bluetooth ryšiu. 

Svarbu. Reikia įsitikinti, kad turimas Wi-Fi ryšys yra veikiantis ir pakankamo signalo stiprumo. 

 

2. Programėlėje pridėkime naują įrenginį Danabridge V3 

Programėlėje „Danalock“ pridėkite „Danabridge V3“ valdiklį prie savo 

paskyros. Tai padaryti reikia taip: Pasirinkite “MENU> ADD NEW DEVICE” ir 

pasirinkite „Danabridge“ valdiklį. Viską atlikus teisingai, valdiklį turite matyti čia: 

“MENU> MY ACCESSORY DEVICES”. 

 

 
 



3. Tinklo Wi-Fi Network konfigūravimas 

Pridėjus „DanaBridge“ valdiklį prie paskyros ir programėlėje, reikia priskirti jam Wi-

Fi tinklo prieigą. Pasirinkite “MENU> MY ACCESSORY DEVICES” ir „Danabridge V3“. 

Toliau pasirinkite „WiFi“ ir įveskite naudojamo Wi-Fi pavadinimą ir slaptažodį. Viską 

atlikus teisingai, „Danabridge“ valdiklis prisijungs pats automatiškai. 

 

 

 
 

 



4. Susiekime Danabridge V3 valdiklį su spyna Danalock V3 

Danalock programėlės maniu “MENU> MY ACCESSORY DEVICES” pasirinkite 

„Danabridge V3“ tada pasirinkite “Bridge Connections”. Čia pamatysite visus 

galimus įrenginius priskirti prie “DanaBridge“  valdiklio. Pasirinkite norimą valdyti 

įrenginį (Spyną, Klaviatūrą ar Universalų modulį) ir prie jo paspauskite  “+” simbolį. 

Tuomet Danabridge automatiškai parodys viršuje priskirtus “Danalock“  prietaisus 

prie “DanaBridge“  valdiklio. Norint pašalinti priskirtus įrenginius pasirinkite “-” 

simbolį. 

 

 
 

 

 

 

 

 



6. Spynos valdymas per Danabridge V3 valdiklį 

Viską atlikus teisingai, spynos valdymui nuotoliniu būdu nereikia nei „Bluetooth“, 

nei „Wi-Fi“ – viskas veikia mobiliojo telefono ryšiu ir programėlėje „Danalock“. 

Nuotoliniu būdu valdant spyną, reikia patvirtinti pasirinkimą. („Cancel“ ar „OK“). 

Svarbu: Kolkas nėra galybės matyti spynos būsenos realiu laiku. Bus pataisyta su sekančiu 

programėlės atnaujinimu. 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Valdiklio „Danabridge V3“ pašalinimas iš programėlės ir paskyros 

Norint pašalinti „Danabridge valdiklį“ iš paskyros ir programėlės, pasirinkite 

“MENU> MY ACCESSORY DEVICES” tada “Danabridge V3“ ir apačioje pasirinkite 

“Delete Device”  mygtuką. 

 

 
 

 

 



7. Atnaujinimai „Danabridge V3“ 

Labai svarbu, kad visada būtų naujausia programėlės versiją. Tai galima 

pasitikrinti programėlėje „FIRMWARE UPGRADE“. Su programėlės atnaujinimais bus 

pateikti visi naujausi privalumai, saugumo paketai ir pan.  

 

 


