“Danalock” spynos montavimas
Reikalingi instrumentai: atsuktuvas, replės (2vnt.)

1. Demontauojame esamą spyną
Atsukame spynos cilindrą laikantį varžtą.

2. Ištraukiame spynos cilindrą
Raktu pasukame užraktą paslėpdami užrakto
liežuvėlį cilindro korpuse.

3. Naujo cilindro nustatymas
Išmatuokite senojo cilindro galinę dalį nuo
cilindro išorinės dalies iki liežuvėlio centro (žr.
paveikslėlį). "Danalock" dėžutėje pamatysite
reguliuojamą užrakto cilindrą.

4.
Atsukite mažus varžtelius abiejose cilindro
pusėse ir juos ištraukite.

5. Įdėkite tarpiklį
Įstatykite tokio pat ilgio tarpiklį taip, kad
reguliuojamas cilindro išmatavimai atitiktų senąjį
cilindrą.

Dydžių rekomendacijos
Kai reguliuosite "Danalock" cilindro ilgį pagal
senąjį cilindrą, centre turėsite pakeisti žalvario
intarpą kitu, kuris atitinka tarpiklių ilgį.
Rekomenduojami ilgiai pateikiami paveikslėlyje.

6. Montavimas
Sumontuokite cilindrą ir užsukite mažus
varžtelius atgal abiejuose cilindro pusėse.

7. Įstatykite cilindrą į spynos ertmę
Įstatykite naują cilindrą ir prisukite cilindro
tvirtinimo varžtą. Neužveržkite varžto tvirtai prieš
tai nepatikrinę, ar užraktas veikia lengvai, be
papildomų pastangų užrakinant ir atrakinant.

8. Teisingas nustatymas
Jei norite, kad cilindras nebūtų išstumtas iš
vietos, parinkite tinkamą tarpiklį skirtą tarp
vidinės dalies ir pagrindinio užrakto mechanizmo.
Atsukite du reguliuojamo ilgio varžtus bei
pritaikykite vieną ar kelis reikiamo ilgio tarpiklius
taip. jog jie sutaptų su vidiniu spynos paviršiumi.

DĖMĖSIO! Tarpiklis būti šiek tiek išlindęs virš
spynos cilindro apdailos (žr. paveikslėlį).

9. Sutrumpinkite varžtus pagal tinkamą ilgį.
Priklausomai nuo pasirinkto tarpiklio ar tarpiklių
kombinacijos, svarbu, kad tvirtinamieji varžtai
būtų tinkamo ilgio. Norėdami tinkamai patrumpinti
varžtus, naudokite rekomendacijas pavaizduotas
paveikslėlyje.
Norint nukirpti varžtus, naudokite metalo
pjaustytuvą arba kitus tinkamus instrumentus.

10. Pritvirtinkite galinę plokštę prie cilindro.
Pritvirtinkite užpakalinę plokštelę prie cilindro,
įterpiant tarp jų tarpiklį.

SVARBU! Patikrinkite, ar užraktas veikia lengvai!
Įsitikinkite, kad užrakto veikimas yra lengvas, be
papildomo pasipriešinimo. Jei užrakinimas ar
atrakinimas yra sunkus, atlaisvinkite cilindrinius
varžtus.

11. Įsitikinkite, kaštis yra tinkamo ilgio.
Norint išvengti "Danalock" sugadinimo, naująjį
cilindro kaištį reikia sutrumpinti iki 35 mm nuo
durų paviršiaus. Norėdami sutrumpinti, naudokite
dvi reples arba metalo pjaustyklę.

12. Pritvirtinkite spynos adapterį
Įdėkite žalią mygtuką į vidinį vamzdelį, esantį
Danalock gale. Paspauskite adapterį ir įsitikinkite,
jog jis gerai užsifiksavo Danalock adapteryje.

13. Sumontuokite korpusą.
Uždėkite "Danalock" ant galinės plokštelės.

14. Suderinkite plokštelių ženklus
Nustatykite mažąjį ženklą esantį ant plokštelės ir
sulygiuokite jį su mažu ženklu Danalock pagrindo
plokštės.

15. Pritvirtinkite "Danalock"
Pasukite "Danalock" pagal laikrodžio rodyklę tol,
kol ji prisispaus prie durų plokštelės.
PASTABA: jei reikia mechanizmą demontuoti,
vykdykite darbus atbuline seka ar žr.
"Demontavimo instrukciją" vadovo pabaigoje.

16. Įjunkite baterijas
Ištraukite plastikinę saugiklio juostelę.
Blykčiojanti švieselė informuoja, kad "Danalock"
spyna yra paruošta darbui.

17. Prieš atsisiųsdami "Danalock" programą
durys turi būti atrakintos.
Eikite į "Google Play" arba "App Store" ir
atsisiųskite "Danalock" programą.
Įdiegę programą, sukurkite naudotojo profilį
pasirinkdami mėlyną rodyklę. Atlikite tai
atsakingai, kadangi Jūs naudosite šį profilį,
norėdami prisijungti ateityje. Norėdami prisijungti,
įveskite savo vartotojo vardą, slaptažodį ir
pasirinkite žalią rodyklę.

19. Programoje pridėkite užraktą.
Viršuje, dešinėje pusėje pasirinkite "Meniu", tada
"Pridėti užraktą".
Nesudėtingas programos vadovas dabar padės
jums įdiegti ir konfigūruoti Jūsų "Danalock"
užraktą.

Demontavimo instrukcija.
Norėdami nuimti"Danalock" užraktą, įdėkite ploną
daiktą į skylutę viršutinėje užrakto dalyje.
Paspauskite ir pasukite korpusą prieš laikrodžio
rodyklę, kol spyna išsiims.
Išmontavus užraktą, jis nebus atjungtas nuo Jūsų
paskyros, tačiau pridėjus naujai, gali tekti
pakartotinai kalibruoti užraktą.

“Danalock” atstovas Lietuvoje: UAB “Etopas”, Jonavos g. 68B, Kaunas. www.smartlock.lt

