
PRODUKTO APRAŠYMAS

ATRAKINTI

VEIKSMAS:
ATRAKINTI:

Įveskite kodq + spauskite, kad atrakinti

UŽRAKINTI:

Spausti + užrakinti

UŽRAKINTI

ĮRANKIŲ KURIŲ JUMSREIKĖS

Gražtas Plaktukas Pieštukas

PAJUNGIMAS
Atidarykite baterijų dangtelį.

Uždarykite baterijų dangtelį.

PRIKLIJUOKITE JUOSTELĘ:
1. Nuimkite apsauginę juostelę ir klaviatūrą
pritvirtinkite 1.5m atstumu nuo spynos.

INSTALIAVIMAS:

1. Pasižymėkite klaviatūros laikiklio vietas.

2. Išgręžkite dvi skyles tvirtinimui.

4. Prisukite tvirtinimo varžtus prie laikiklio.

5. Užfiksuokite klaviatūrą prie laikiklio.

VARTOTOJO GIDAS
1. Atsisiųskite Tuya app programėlę iš GooglePlay ar
App Store.
2. Prisijunkite arba užsiregistruokite.
3. Spauskite “Add Device”dešinėje programėlės
kampe. Netrukus auto paieška suras klaviatūrą,
tiesiog paspauskite pridėti ir suteikite prietaisui
pavadinimą.

KLAVIATŪRA

PAKUOTĖJE

Klaviatūra x 1 Tvirtinimo lentelė x 1 Va r žta i (5mm）x 1

Įdėkite baterijas nurodyta padėtimi.

2. Užfiksuokite klaviatūrą prie laikiklio.
3. Įkalkite varžtų laikiklius į išgręžtas skyles.

KLAVIATŪROS NUĖMIMAS
Jei norėsite nuimti klaviatūrą nuo laikiklio,
paspauskite fiksatorių viršuje ir patraukite
klaviatūrą ant savęs.

Laikikliai x 4 Varžtai x 4 Baterijos AAA x 2

5.Grįžkite į pagrindinį meniu ir pasirinkę klaviatūrą
paspauskite bind su užraktu.

6. Pasirinkite norimą atrakinimo PIN kodą, įveskite
ir išsaugokite.

VEIKSMAI SU KLAVIATŪRA
(1)Susiejimas klaviatūros su spyna
Pasirinkite “add” kuriąspynąnorite pridėti irspauskite
“startbinding” sunorimaklaviatūra.

(2)Sugeneruoti slaptažodžius
Pasirinkite ikoną suslaptažodžiais.Galimi tokie
pasirinkimai.
1 Online Slaptažodis
Galite sugeneruoti 3 tipų slaptažodžius: pastovus
slaptažodis, vienkartinis, kuris galios 6val. po
aktyvavimo. Slaptažodis su galiojimodata. Iš viso
galima susikurti iki 50 slaptažodžių. Slaptažodžio
ilgis nuo 6-10 simbolių.

②Offline Slaptažodis
Jei esate toli nuo užrakto, telefonas neprijungtas
prie Bluetooth, tuomet galite sugeneruoti 2 tipų
slaptažodžius: offline slaptažodis ir vienkartinis
slaptažodis:
Online slaptažodžių galima sugeneruoti iki 20.

③Slaptažodžių ištrynimas
Jei norite ištrinti offline slaptažodį, tam turite
naudoti išvalymo kodą

Svarbu: Išvalymo kodas išvalys riboto laiko
slaptažodžius, kurie naudojami buvo bent kartą.
Jeigu offline slaptažodis nebuvo naudojamas bent
vieną kartą, jų nereikia išvalyti su išvalymo kodu.

④Dinaminis slaptažodis
Jei esate toli nuo užrakto, naudokite dynamic kodą.
Dinaminis kodas susigeneruoja ir pradeda galioti po
5 minučių.

Pastabos:
1. Jei nepavyksta pridėti klaviatūros į programėlę,
reikia atstatyti gamyklinius parametrus. Kaip
atstatyti gamyklinius paramterus?
(1) Atidarykite baterijųdangtelį.
(2) Laikykite nuspaudęatrakinimo ir užrakinimomygtukusvienu

metuirlaikykite nuspaudękol supypsėsklaviatūra.

(3) Klaviatūros gamyklinių parametrų atstatymas
sėkmingas, kai išgirsite pypt signalą ( ) .

2. Indikatoriaus šviesos
(1)Mėlyna mirksi:
Slaptažodis teisingas vykstaatrakinimas, užrakinimas
(2)Raudona sumirksi: Neteisingas slapta žodis

3. Prieš naudojantis klaviatūra, eikite į spynos
nustatymus ir įjunkite klaviatūros režimą.
(3.1) Reikalui esant atlikite spynos kalibraciją.
(3.2) Kai reikia atnaujinti spynos programinę įrangą.
(3.3) Kaiireikia susieti klaviatūrąsuužraktu.

4. Prieš atnaujinant programinę įrangą - išjunkite
"Keypad Mode" užrakto nustatymuose. on the
Smart Lock setting page and unbind the


