
Danapad klaviatūros montavimas, instaliavimas, atnaujinimas 

 

Danapad Belaidės klaviatūros montavimas. Tai labai paprasta ir greita.  

Užtruksite vos 10-15 minučių tai padaryti. Pateikiame žemiau montavimo eigą.  
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Prieš montavimą. 

Kokių įrankių mums gali prireikti? 
• Atsuktuvas „Kryžminis“. 

 
Danapad klaviatūros paketą sudaro: 

• Belaidė PIN Danapad klaviatūra, 
• Sieninė montavimo plokštelė, 
• 2 × laikikliai varžtams, 
• 2 × sieniniai varžtai. 
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Danapad klaviatūros aktyvavimas 
 

1. Nuimkite dangtelį esantį kitoje klaviatūros pusėje 
Pirmiausiai, nuimkite dangtelį esantį kitoje klaviatūros pusėje 

  
 

2. Įdėkite reikiamas baterijas 
Jums reikės  4 × AAA tipo baterijų, kurias reikia įdėti taip, kaip nurodyta 
paveikslėlyje. Jei baterijos teisingai bus įdėtos, pamatysite kaip klaviatūra šviečia.

 

Patarimas: naudokite žinomų gamintojų baterijas, kurios tarnauja ilgiau.  
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3. Uždarykite Danapad dangtelį 
Jei baterijos jau sudėtos ir klaviatūra šviečia, uždarykite dangtelį.  

 
 

4. Tvirtinimas 
Tvirtinimo plokštelėje esančios skylės skirtos pasižymėti varžtų vietas tvirtinimui. 
Prie šios plokštelės bus tvirtinama Danapad klaviatūra.  
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5. Skylių gręžimas 
Jei pasižymėjote vietas skylėms, patraukite laikiklį ir tada išgręžkite reikiamas 
skyles pažymėtose vietose.  

 
 
 

 

6. Varžtų įsukimas 

Prisukite dangtelį esančiais dviem varžtais kaip parodyta paveikslėlyje. 
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7. Danapad klaviatūros tvirtinimas prie laikiklio 
Pritvirtinkite Danapad klaviatūrą prie laikiklio.  

 
 
 
 

8. Tvirtinama Danapad klaviatūra 
Danapad klaviatūra pritvirtinama pasukant pagal laikrodžio rodyklę kaip parodyta 
žemiau esančiame paveikslėlyje.  
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9. Užfiksavimas! 
Pasukus klaviatūrą pagal laikrodžio rodyklę išgirsite „click“ – vadinasi viskas 
teisingai buvo atlikta. Danapad klaviatūros pozicija turi būti tokia, kaip nurodyta 
paveikslėlyje. 

 
 
 

10. Pavyko! 
Viskas, klaviatūra buvo sėkmingai pritvirtinta.  
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11. Pridėkite Danapad klaviatūrą Danalock programėlėje 
Atsidarius Danalock programėlę, pasirinkite „pridėti įrenginį“ meniu lange.   

Eikite į: 
Meniu > Priskirti įrenginiai > Danapad > Susieti 
Čia pasirinkite su kuria spyna norite susieti Danapad klaviatūrą. 

 
 

12. Aktyvuokite PIN kodus priskirtai Danapad klaviatūrai 
Meniu > Priskirti įrenginiai > Danapad > PIN kodai 
Čia pasirinkite pridėti naujus PIN kodus. Palaiko iki 20 skirtingų PIN kodų! 
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13. Klaviatūros Danapad valdymas 
Ši klaviatūra gali būti susieta ne tik su Danalock spyna, bet ir su universaliu 
Danalock moduliu ir sukonfigūruoti šiems įrenginiams PIN kodus.  

Rakinimas: 
Suveskite PIN kodą ir paspauskite užrakinimo mygtuką. Sėkmingas užrakinimas 
aktyvuojamas žalios spalvos sumirksėjimu klaviatūroje.  

Atrakinimas: 
Suveskite PIN kodą ir paspauskite atrakinimo mygtuką. Sėkmingas atrakinimas 
aktyvuojamas žalios spalvos sumirksėjimu klaviatūroje. 
 

14. Išmontavimas 
Jei yra poreikis išmontuoti šią klaviatūrą, tam reikia paspaudus pažymėtą vietą 
paveikslėlyje ir pasukti klaviatūros korpusą prieš laikrodžio rodyklę. Atlikus viską 
tinkamai, klaviatūra galėsite lengvai nuimti, perkelti į kitą vietą, pakeisti baterijas 
ir pan.   

 
 

15. LED signalų reikšmės 
Ši klaviatūra turi keletą LED signalų pranešimų, kurie turi savo reikšmes.  

• Trumpas žalios spalvos sumirksėjimas — Operacija atlikta sėkmingai. 
• Trumpas raudonos spalvos sumirksėjimas  — Operacija atšaukta. 
• Ilgai degantis žalios spalvos signalas — Įtampa įjungta. 
• Nuolatos deganti oranžinės ir žalios spalvos kombinacija —— Programinės 

įrangos atnaujinimas. 
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16. Nustatymai 
Veiksmas > Žingsnis> LED signalas 

• Įjungti Danapad 
> Įdėkite baterijas > LED signalo žalia spalva 

• Aktyvacija LED pranešimai 
> Paspauskite atrakinti mygtuką > LED signalas žalios spalvos 

• Ištrinti aktyvaciją 
> Palaikykite atrakinti mygtuką > LED signalas sumirksės raudona spalva (1×) 

• Įvedimo laiko pasibaigimas 
> Įvedimas PIN kodo išaktyvuojamas praėjus 10 sekundžių > Signalas sumirksės 
(raudona spalva (1×) 

• Danapad klaviatūros blokavimas 
> 5 neteisingi PIN kodo įvedimai - blokavimas 2 minutėms aktyvuotas > Signalas 
sumirksės (raudona spalva (1×) 

• Neteisingas PIN kodo skaičių kiekis 
> Įvestas PIN kodas arba trumpesnis negu 4 arba ilgesnis nei 10 
skaitmenų > (raudona spalva (1×) 

 



 
SVARBU! 

Programinės įrangos atnaujinimas 
Danalock programėlėje Jums reikės: 

1. Pasirinkite Danapad “Settings“, 
2. Tada “Firmware“, 
3. Ir “Upgrade Firmware“. 

 

SVARBU! 
Įsitikinkite, kad Jūsų telefonas yra šalia Danapad kol vyksta atnaujinimo darbai. 
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