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Az alábbi utasítások magyarul vannak. A honosított verziók
megtalálhatók az alábbi QR-kóddal.

guide.danalock.com
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Adja hozzá a Danabridge V3 -at a Danalock alkalmazásban
Nyissa meg a Danalock alkalmazást, és adja hozzá a Danabridge -t a
menü fül „Eszköz hozzáadása” elemének kiválasztásával. A
Danabridge regisztrálása után párosíthatja azt a Danalock V3
készülékkel.
Menjen:
Menu > My Accessory Devices > [Danabridge name] > Pairing
Válassza ki azt a zárat, amelyet a Danabridge V3 segítségével
szeretne vezérelni.
Csatlakoztassa a Danabridge V3-at a Wi-Fi hálózathoz
Menjen:
Menu > My Accessory Devices > [Danabridge name] > Wifi
Válassza ki a hozzáférési pontot, és adja meg a hitelesítő adatokat. A
DanabidgeV3 használatra kész, ha sikeresen csatlakozott.
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LED-jelzések
A Danabridge V3 különböző műveletek állapotát különböző
színekkel jelzi:
LED jelzés
Hosszú fehér villogás
Állandó zöld fény
Állandó piros fény

LED szín

Állapotjelzés
A készülék bekapcsolt állapotban van
A készülék online állapotban van
Az eszköz nem kapcsódik a Wi-Fi-hez

Sárga villogás

A készülék nincs konfigurálva

Piros villogás

A készülék nem kapcsolódik a szerverhez

Zöld villogás

A készülék kommunikál a szerverrel

Állandó lila fény
Kék a művelet közben

A készülék készen áll a frissítésre
Az eszköz frissítés alatt áll
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A Danabridge V3 konfigurálása kattintóparancsokkal
A Danabridge konfigurálható az oldalán található kis lyukban
található gombbal.
Amikor belép a módosítani kívánt beállításba, várjon 5
másodpercet, és a Danabridge reagálni fog a parancsára. Ha rossz
számú kattintást hajt végre, akkor csupán álljon meg néhány
kattintásnál, ahol a LED nem világít, és várjon 5 másodpercet. A
LED pirosan villog, amennyiben időtúllépés történt.

Klikkek száma

Szín

Tevékenység
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Piros

Felhasználó beállítások visszaállítása

Ez a művelet törli a Danabridge összes felhasználói beállítását.
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Firmware frissítés
Menjen:
Menu > My Accessory Devices > [Danabridge name] >
Firmware
és nyomja meg a „firmware frissítése” gombot. Ügyeljen arra, hogy a
teljes szoftverfrissítési folyamat során tartsa telefonját a Danabridge
V3 közelében.

Egyszerű irányelvek
Kérjük, kövesse ezeket az utasításokat a DBV3 konfigurálása,
használata vagy újrahasznosítása során. Ezen irányelvek
megsértése veszélyes, jogellenes vagy más módon káros lehet.
További részletes információkat ebben a kézikönyvben talál.
Használati feltételek
Ez a berendezés elsősorban beltéri használatra készült,
szabványos elektromos aljzatba szerelve. Csak a Danalock által
jóváhagyott tartozékokat használja a DBV3 -hoz. Ne
csatlakoztasson inkompatibilis termékeket, és ne működtesse a
DBV3 -at, ahol tilos a vezeték nélküli rádiókommunikáció. Mint
például kórházak, robbantási helyek közelében lévő épületek stb.
Ne működtesse, ahol tilos
Ne engedje, hogy a DBV3 egység ott működjön, ahol a vezeték
nélküli rádiókommunikáció használata tilos, vagy interferenciát
vagy veszélyt okozhat, mivel a DBV3 nem kapcsolható ki a
telepítés után.
A készülék működése és az emberek elektromágneses tereknek
való kitettsége
A DBV3 egy kis teljesítményű rádióadó és -vevő. A DBV3 időnként
aktivizálódik egy tevékenység vagy időzítő miatt. Bekapcsolt
állapotában rádiófrekvenciás (RF) jeleket fogad és küld rövid ideig.
Specifikus humán abszorpciós arány (SAR)
A DBV3 egységet nem kézi használatra vagy a testen való viselésre
tervezték. A DBV3 és a személy teste között legalább 20 cm (8
hüvelyk) távolságot kell tartani.
Szívritmus-szabályozók és egyéb orvosi eszközök
Ha más személyi orvostechnikai eszközt használnak a DBV3 egység
közelében, konzultáljon az orvostechnikai eszközök gyártóival
annak megállapítása érdekében, hogy megfelelően védettek-e a
külső rádiófrekvenciás energiával szemben. Az orvosok
segíthetnek ezen információkkal kapcsolatban.
Interferencia
Mint minden vezeték nélküli eszköz, a DBV3 elektromos
interferenciával is találkozhat, ami befolyásolhatja a
teljesítményét. A DBV3 a nemzetközi és európai
szabványoknak megfelelően tesztelt és tanúsított. Ez a
teljesítmény biztosítja a megfelelő működést
elektromágneses interferencia és/vagy elektrosztatikus
kisülés esetén.

Használati kategória
A DBV3 WiFi interfész más Danalock termékek kiegészítője, és csak
ezekkel működik együtt és kapcsolódik az internethez.
Biztonság és az elektromos funkciók
A DBV3 nem ad jelzéseket, hangjelzéseket a csatlakoztatott zár
hibás működése esetén.
Biztonság és az elektromos működés
A DBV3 tesztelve lett, hogy megfelel -e a 2014/53/EU irányelv
EMC követelményeinek. Ez a teljesítmény biztosítja a megfelelő
működést elektromágneses interferencia és/vagy elektrosztatikus
kisülés esetén.
Gyermekek
A DBV3 sorozat és tartozékai nem arra szolgálnak, hogy adatokat
szerezzenek gyermekektől vagy forgalmazzák őket.
CE jelölés
A DBV3 megfelel a RED 2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek a rádióspektrum, az EMC, az egészség és
biztonság tekintetében. Az EU tanúsítvány és a megfelelőségi
(DOC) nyilatkozatai letölthetők a honlapról:
https://danalock.com/legal/certificates/
Tartozékok gyártójának adatai: Hálózati adapter
MOVEFOREST ELECTRICAL APPLIANCE (HK) CO LTD
Office 3A-9, 12 FI Kaiser Ctr, No 18 Ctr St Sai Yin Pum,
HONG KONG
Termékspecifikációk

Tápfeszültség
Hőmérséklet
tartomány
Mechanikus
specifikációk
Anyag
Rádió
interfészek

USB
Aktív üzemmód

5V DC, 1A
0ºC to +40ºC

Tárolás

5ºC to +40ºC

Méretek (Mély x Mag)

53 mm x 32 mm

Súly

36 g

Műanyag

Fehér ABS

WiFi

Max 12 dBm

Bluetooth LE

Max 4 dBm

Garancia
A Danalock ApS termékekre korlátozott gyártói garancia
vonatkozik. A Danalock ApS garancia az egyes országokban
érvényes garanciális szabályokra és jogszabályokra korlátozódik. A
garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed
ki a helytelen használatra, a rossz szerelésre vagy a hibás
telepítésből vagy karbantartásból eredő károkra.
A számla a garancia bizonyítékaként szolgál, ezért kérjük,
őrizze meg referenciaként a garanciális panaszokhoz.
Minősített szolgáltatás
A Danabridge V3 nem tartalmaz felhasználó által javítható vagy
cserélhető alkatrészeket. A nem működő egységeket javítás vagy
csere céljából vissza kell juttatni egy hivatalos szervizközpontba.
Technikai segítségnyújtás
Ha problémája van, és nem találja meg a szükséges információkat
a termékben
dokumentációt, kérjük, forduljon a Danalock ApS -hez a
support@danalock.com címen. Kérjük, készítse elő az alábbi
információkat:
1. A zár sorozatszáma (előnyben részesített), MAC -címe vagy
álneve
2. A zár regisztrálásakor / telepítésekor használt felhasználó
3. A zár regisztrálásakor / telepítésekor használt
felhasználónév
4. Az esemény ideje
USA és Kanada tanúsítvány jelek
Ez a készülék olyan rádióadókat tartalmaz, amelyek megfelelnek
az FCC szabályainak CFR 47 2.1091, 15.207,
15.247 részének, valamint az Industry Canada RSS-GEN, RSS102 és RSS-247 követelményeinek.
Figyelmeztető nyilatkozatok CFR4715.19.Rész/RSS-GEN A készülék
megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada
licencnek
mentesített szabvány (ok). A működést az alábbi két feltétel
határozza meg:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia a kapott
interferenciákat, ami nem kívánt működést okozhat.

Déclarations selon le CFR 47 section 15.19 / RSS-GEN: Le présent
appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
FIGYELMEZTETŐ nyilatkozatok a CFR 47 15.21 rész
szerint:
A készüléken végrehajtott, a Danalock Aps által kifejezetten nem
engedélyezett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik
az FCC engedélyét a berendezés üzemeltetésére vonatkozóan.
A nyilatkozatok a CFR 47 2.1091 része és az RSS-102 szerint: A
rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség tekintetében
Nyilvánosságra hozott információk szerint ez a berendezés
megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetre vonatkozó
sugárterhelési határértékeinek.
Ezt a berendezést úgy kell felszerelni/működtetni, hogy a adó és
a test között legalább 20 cm távolság legyen.
Ez az adó nem helyezhető el, és nem működhet együtt más antennával
vagy adóval.
Déclarations selon le CFR47 Sections2.1091 RSS-102: Respectant
les informations relatives à l’exposition aux radiations de
fréquences radio, on déclare que cet équipement respecte les
limites d’exposition aux radiations de la FCC aux conditions
prévues pour un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et fonctionner à une
distance minimale de 20 cm entre l’appareil irradiant et votre
corps.
Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction
avec d’autres antennes ou d’autres émetteurs.
FCC rész 15B megjegyzés
Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a
B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC
szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték,
hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és
sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és
használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során
interferencia nem fordul elő. Ha ez a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízió -vételben, amelyet a
készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a
felhasználónak tanácsos hogy próbálja megszűntetni az
interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:
— Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
— Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
— Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő
áramkörben lévő konnektorba.
Ausztrália és Új-Zéland
Ez a termék megfelel az AS/NZS 4268 követelményeknek a
Bluetooth LE adó-vevő (2402 MHz ~ 2480 MHz) és a WiFi adóvevők (IEEE 802.11b/g/n-HT20) esetén: 2412 MHz ~ 2472 MHz.
A termék megfelel a vonatkozó ACMA szabványoknak a Radio
CommunicationsAct 1992 és a Telecommunications Act 1997, a
szállítói megfelelőségi nyilatkozat (SDOC) értelmében. Ezekre a
szabványokra a rádiókommunikációs törvény 182. szakasza és a
távközlési törvény 407. cikke alapján tett értesítések hivatkoznak.
A termék megfelel az új -zélandi rádiókommunikációs törvény
1989. évi 134. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti vonatkozó
szabványok követelményeinek, a szállítói megfelelőségi
nyilatkozat (SDOC) értelmében.
Japán
A terméket Japánban engedélyezték a következő tanúsítvány azonosítóval:
[R] 204-820373
Ez az eszköz a japán rádiójogi törvény értelmében kapott
engedélyt (電波法)
=当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた 特定無
線設備を装着
している
Ezt az eszközt nem szabad módosítani (különben a megadott
kijelölési szám érvénytelenné válik)

本製品の改造は禁止されています（
。適合証明番号などが無 効と
なります。)
Szabályozási címkézés:
A Danabridge V3 termékei megfelelnek a következő előírásoknak
(Európa, USA/Kanada, Japán, Ausztrália/Új
-Zéland):

REACH
COMPLIANT

204-820373

info@danalock.hu
www.danalock.hu
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