
Érintőpaneles beléptető, Bluetooth kapcsolattal

Felhasználói kézikönyv

-

3-szor hozzá kell érinteni a ujjunkat az eszközhöz és utána el tudjuk azt nevezni.

4.2 Jelszó hozzáadása (4-6 jegyből álló hosszúság)
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Bevezetés----------
Bluetooth-os applikáción keresztül 100 mobil felhasználó vagy 255 felhasználó 
ujjlenyomatait, PIN kódját és kártyáját lehet kezelni.

7.0 iOS vagy annál újabb illetve 4.3-nál frissebb Androiddal kompatibilis, 
amennyiben a Bluetooth verzió 4.0-nál magasabb.

APP működése---------------

1) Ingyen letöltve Google Play vagy APP Store-on 
keresztül

2) Mindenképpen állítsa be a Bluetooth-t.

1. Regisztrció & Belépés
(Győződjön meg róla, hogy érvényes email címet ad meg, hogy a 
későbbiekben elfelejtett jelszó kapcsán újra használni tudja.

Register Log In 
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Email-ben érvényesítő kódot fog kapni.
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4.2.1 Fenyegetés kód (Pánik kód)

Megjegyzés:
Felhasználó hozzáadásakor beállítható, hogy átmeneti vagy állandó hozzáférése 
legyen adott felhasználónak. Átmeneti hozzáférés esetén az időtartam 
meghatározására is felkér a rendszer.
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2. Eszköz hozzáadása

„Eszköz hozzáadása” vagy a „+” gomb segítségével hozzá tudja adni az 

eszközt.
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4.3 Kártya hozzáadása (125 Khz-es EM kártya/13.56 Mhz-es Mifare kártya)
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Megjegyzés: Ahhoz, hogy tagokat tudjunk hozzárendelni az eszközhöz,, 
először létre kell hozni a „Home” részt.
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4.4 Ujjlenyomat/PIN/Kártya törlése

Rá kell kattintani az adott felhasználóra és törlés (delete).

5. Impulzus/Retesz mód

C 

Automatikus zár kapcsoló BE: impulzus 
üzemmód 
Automatikus zárás kapcsoló KI: Retesz 
üzemmód 
Alapértelmezett szerint BE
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3. Tagok kezelése

Megjegyzés: Az eszköz hozzárendelése előtt a „Home Ownert” (Mester felhasználó) 

és a jogosultsági szinteket kell beállítani. 

3.1 „Családtag” hozzáadása (kiemelt jogosultságok)
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5.1 Reléidő (0-119 mp, alapértelmezett 5 mp)
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5.2 Mágnesajtó beállítás (alapértelmezetten kikapcsolt)
Bekapcsolt állapotában, kényszerített ajtónyitásra a riasztó bekapcsol
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Megjegyzés: A „Családtagokon” kívül, minden felhasználónak ugyanúgy 
regisztrált profillal kell rendelkeznie, hogy jogosultságokat kaphasson.
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Megjegyzés:
Tag hozzáadásakor meghatározható a jogosultság és annak időtartama, valamint 
az is, hogy átmeneti vagy állandó az a jogosultság.

5.3 Időzítő beállítása (0-3 perc között, alapértelmezettként 1 perc)
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6. Feljegyzések
Csakis „Home Owner’ vagy Admin láthatja az összes feljegyzést. Átlag felhasználó 
számára csak a saját feljegyzései elérhetőek.
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A fenti műveletekkel még nincs befejezve a felhasználó hozzáadása, ezért kövesse az 
alábbiakat.
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7. Eszköz eltávolítása
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Megjegyzés: 
Ha a „Home Owner”, Házigazda eltávolította az eszközt, más felhasználó már nem 
tudja használni azt.

8. Egyebek
8.1 Riasztó feljegyzései (érvénytelen felhasználói feljegyzés
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3.3 Felhasználó törlése

Wolcom, Hern, 

'" ·: --·-·-· 

--+ 

--+ 

• 

··---,

-07-

8.2 Dinamikus jelszó
Húzd balra, hogy belépj a „Dinamikus Jelszó” felületre.
Minden egyes jelszó 5 percig érvényes, melyeket általában látogatók 
számára szoktak adni.
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8.3 Applikáció hozzáadása a kezdőképernyőhöz
Ha a kezdőképernyőhöz hozzárendeljük, sokkal könnyebb lesz elérni az 
alkalmazást.
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4. Felhasználó kezelése
Az applikáció segítségével mindegyik felhasználói típushoz és felhasználóhoz 
hozzárendelhető és törölhető ujjlenyomat, PIN-kód vagy kártya is.
„Family members” bármely funkcióhoz hozzáfér, így a többi felhasználó csak 
önmaga profilja felett rendelkezhet.
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4.1 Ujjlenyomat hozzáadása
(Csakis az ezt támogató eszközöknél elérhető)
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8.4 Átjáró (választható, opcionális)
A Bluetooth eszköz segítségével távoli vezérlést lehet az 
ajtókezelésre beállítani.
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