DD-5000 vartotojo instrukcija
SVARBU! Kiekvienam butui yra suteiktas gamyklinis kodas – 1234. Jį būtina pakeisti, kitaip negalėsite naudotis
durų atrakinimo PIN kodu bei naujų raktų programavimo funkcijomis.
1. Naudojimasis telefonspyne:








Norėdami susisiekti su abonentu, surinkite jo buto numerį (nuo 1 iki 9999) ir spauskite ENTER (arba po 3 sek.
skambinimas bus pradėtas automatiškai). Suklydus, arba norint nutraukti skambutį, spauskite CANCEL .
Atsiliepus abonentui kuriam adresuotas skambutis vyksta pokalbis. Pokalbio metu abonentas gali atrakinti duris
paspaudęs atrakinimo mygtuką esantį ant ragelio.
Spynos atidarymo laikas nustatomas programiniu būdu, sistemos instaliavimo metu ir nuo atrakinimo mygtuko
paspaudimo trukmės nepriklauso.
Spynos atidarymo mygtukas veikia tik tame ragelyje, kuriam buvo adresuotas skambutis, praėjus 2 sek. nuo
atsiliepimo.
Skambučio ir pokalbio trukmės yra apribotos, skambučio – 1min, pokalbio – 2min. Pasibaigus laikui,
telefonspynė grįžta į budėjimo režimą.
Jeigu buvo atrakintos durys pasinaudojus Jūsų buto PIN kodu, ragelyje pasigirs trys trumpi pyptelėjimai.
Ragelyje yra įjungimo/išjungimo mygtukas, jį išjungus ragelis neveikia.

2. Durų atrakinimas PIN kodu:
SVARBU! Jeigu nepakeistas gamyklinis kodas, šia funkcija naudotis bus neįmanoma.
Naudojantis PIN kodu, abonentas gali atrakinti duris iš lauko pusės:
1.
Surinkite savo buto numerį
2.
Paspauskite žvaigždutės simbolį
ne vėliau kaip per 3 sek. po buto numerio surinkimo ir displėjuje atsiras 4
horizontalūs brūkšneliai.
3.
Įveskite 4 skaitmenų asmeninį PIN kodą:
Suklydus spauskite CANCEL ir pradėkite iš naujo. Viską atlikus teisingai durys bus atrakinamos.
3. Vartotojo PIN kodo keitimas:
Norint pakeisti PIN kodą, operacijai atlikti reikia dviejų asmenų. Pirmas asmuo turi būti lauke, prie iškvietimo panelės,
antras bute, prie ragelio.
1.
Surinkite buto numerį, spauskite ENTER ir laukite kol viduje esantis asmuo atsilieps į skambutį.
2.
Paspauskite ir laikykite simbolį
. Paprašykite, kad viduje esantis asmuo tris kartus (kas sekundę)
paspaustų durų atrakinimo mygtuką.
3.
Displėjuje pasirodys 4 horizontalūs brūkšneliai. Įveskite seną kodą (arba gamyklinį kodą 1234, jei kodas
keičiamas pirmą kartą) ir spauskite ENTER .
4.
Displėjuje prabėgs užrašas „PIN“ ir atsiras 4 horizontalūs brūkšneliai. Įveskite naują (savo sugalvotą 4 skaičių)
PIN kodą ir spauskite ENTER .
Viską atlikus teisingai, PIN kodas bus pakeistas. Suklydus, spauskite

CANCEL

ir pradėkite iš naujo.

4. Naujų raktų programavimas:
SVARBU! Jeigu nepakeistas gamyklinis kodas, šia funkcija naudotis bus neįmanoma.
Norint užprogramuoti naują raktą, operacijai atlikti reikia dviejų asmenų. Pirmas asmuo turi būti lauke, prie iškvietimo
panelės, antras bute, prie ragelio.
1.
Surinkite buto numerį, spauskite ENTER ir laukite kol viduje esantis asmuo atsilieps.
2.
Paspauskite ir laikykite simbolį
. Paprašykite, kad viduje esantis asmuo tris kartus (kas sekundę)
paspaustų durų atrakinimo mygtuką.
3.
Displėjuje pasirodys 4 horizontalūs brūkšneliai. Įveskite PIN kodą ir spauskite ENTER .
4.
Displėjuje pasirodys naujo rakto eilės numeris sąraše. Pridėkite naują raktą prie skaitytuvo ir jis bus
užprogramuotas. Jei pridėsite anksčiau užprogramuotą raktą, pasigirs dvigubas pyptelėjimas, raktas antrą kartą
užprogramuotas nebus.
Nauji raktai yra programuojami po vieną. Norint užprogramuoti daugiau raktų, reikia pakartoti šią operaciją. Suklydus,
spauskite CANCEL ir pradėkite iš naujo.
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