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1. Lukusilindri paigaldamine 

1.1 Pakendi sisu 

 

  
 
 

 

1 Alusplaat ja nupp 5 Akulaadur 

2 Elektrimoodul 6 Magnet 

3 Lukusilindri paigalduskruvi 7 Lukusilinder 

4 Paneelikruvi 8 Kruvi M5 

 

 
1.2 Tööriistade vajadus 

• 2 mm kuuskantpesapeakruvi võti 

• 3 mm kuuskantpesapeakruvi võti 
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1.3 Enne paigaldamist 
 

 

• Vajutage nupule (1) ja hoidke seda all ning pöörake seda veidi (2) seni, kuni 

lukusilindri nukk ei ulatu enam lukusilindri korpusest külje pealt välja (vaadake 

joonist). 

 

 
 

1.4 Lukusilindri ja mooduli paigaldamine 

• Lükake lukusilinder (koos alusplaadi ja nupuga) sisse ukse siseküljelt. 

• Kui lukusilinder on ukses õiges asendis, fikseerige see seal kruviga M5. 

• Ärge keerake kruvi liiga tugevasti kinni ega kasutage selleks elektrilisi tööriistu. 

Märkus. Uksesse paigaldamisel ärge lööge lukusilindrit või nuppu haamriga (ega 

rakendage muul viisil liigset jõudu). 

• Pöörake nupp tagasi nullasendisse. Nupu märgistused jäävad ülespoole. 

Märkus. Pärast nullasendisse pööramist hüppab nupp väljapoole. 

 

 

Hoiatus. Ärge kasutage moodulit enne, kui olete selle uksesse paigaldanud. 

Nullasend 
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1.5 Magneti sobitamine 

• Paigutage magnet uksepiida esiküljele lukule võimalikult lähedale. 

• Magneti ülaots peaks jääma kruvist M5 umbes 20 mm allapoole (vt joonist). 

• Kasutage magneti kleepimiseks komplekti kuuluvat kahepoolset kleeplinti. 

Märkus. Magneti kinnitamiseks valitud koht uksepiidal peab olema puhas ja vaba 

tolmust, kooruvast värvist jne. Vajaduse korral kasutage puhastamiseks alkoholi. 

Oodake enne kleepimist seni, kuni puhastatud koht on täielikult kuivanud. 

 
 
 
 
 

Uksepiit 
 
 
 

Lukusilindri kinnituskruvi (M5) 

 

 
Magnet 

 
1.6 Lukusilindri ja mooduli montaaž (valikuline) 

 
• Lükake võti lukusilindri välispoolelt sisse ja keerake täisringi võrra. 

• Võtke võti välja. 

Märkus. Veenduge, et hammasülekanne ei ole sisse vajutatud. 

 
Hammasülekanne ei ole sisse vajutatud 

Märkus. Järgige neid juhiseid üksnes juhul, kui lukusilinder on uksemooduli küljest 
lahti monteeritud. 

20
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• Veenduge, et nupp on nullasendis. Nupu märgistused jäävad ülespoole (vaadake 
lehekülge 6). 

• Veenduge, et ristkülikukujulise käitava detaili (lukusilindril) asend vastab nupus 

oleva ristkülikukujulise ava asendile. Vajaduse korral pöörake ristkülikukujulist 

käitavat detaili (lukusilindril) seni, kuni selle asend on nõutav (vaadake alltoodud 

joonist). 
 

   
Käitav detail 

 

• Monteerige lukusilinder ja uksemoodul (alusplaat ja nupp) kokku. 

• Keerake lukusilindri paigalduskruvi kinni. 
 

Märkus. Veenduge, et lukusilinder ja nupp on 

haardumises. Vajutage nupule ja keerake seda. Kui 

nuppu ei saa sissepoole vajutada või keerata, võtke 

lukusilinder küljest ära, korrigeerige lukusilindrist 

väljaulatuva ristkülikukujulise detaili asendit ja pange 

osad uuesti kokku. 

 
 
 
 
 
 
 

Paigalduskruvi 

 
 

• Ühendage andmekaabli pistik. 

• Ühendage elektrimoodul joonisel kujutatud viisil. 

• Keerake elektrimooduli paneelikruvi kinni. 
 

Andmekaabel 

Nupu tagantvaade Nupu tagantvaade 

1 

2 
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2. ENTR™-i kirjeldus 

2.1 ENTR™-i kirjeldus 
 

Nupp 

 
 
 
 

Märgutuled 
 
 

Puutepaneel 

 
 
 
 
 

SISSE-VÄLJA-lüliti (ON/OFF) 
 

2.2 Märgutuled 
 

Hääletu (roheline) 
 

 
 

Uks ei ole suletud 
(punane) 

 
Käsirežiim (roheline) 

 

 
 

Patarei seisund 
(roheline/punane) 

 
Korras (roheline) 

 

 
 

Tõrge 
(punane) 
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2.3 SISSE-VÄLJA-lüliti (ON/OFF) 

• Lülitab luku ENTR™ SISSE või VÄLJA. 

2.3.1 ENTR™-i sisselülitamine 

Enne ENTR™-i sisselülitamist veenduge, et uks on suletud. 

• Viige lüliti sisselülitatud asendisse ON (SE). 

Veenduge, et nupp on nullasendis (vaadake 

joonist). 

 
 

• Kõik funktsiooni- ja numbrinupud vilguvad korraks. 

• Kõlab üks häiresignaal ja tõrke märgutuli 

vilgub üks kord. 

• ENTR™ on nüüd töörežiimis. 

Märkus 

• Pärast ENTR™-i sisselülitamist ärge puudutage 

esipaneeli enne helisignaali lõppemist. 

• Pärast ENTR™-i sisselülitamist on uks kinni, kuid 

mitte lukustatud. 

2.3.2 ENTR™-i väljalülitamine 

• Viige lüliti väljalülitatud asendisse OFF (VÄ). 

2.3.3 Patarei madala pinge märguanne 

Lukustamisel ja lukust vabastamisel hakkab hoiatav 

märgutuli iga kord kiiresti vilkuma ja kõlab pikk 

helisignaal. See annab märku, et patarei pinge on 

madal ja patarei vajab laadimist. 

Nullasend 

SE
ES 

VÄ
LJA• 
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2.4 Luku aktiveerimine 

Luku aktiveerimiseks asetage peopesa või sõrmed 3 

sekundiks ekraanile. 

• Programmeerimisnupud ja patarei seisundi märgutuli 

süttivad 15 sekundiks, oodatakse kasutaja toiminguid. 

• Kui 15 sekundit ühtegi toimingut ei tehta, lülitub ENTR™ 
jõuderežiimi. 

 
 
 
 
 

2.5 PIN-koodi vaikeväärtus 

Lukule tehases kehtestatud PIN-koodi 

vaikeväärtus on 1 2 3 4 5 #. Tähelepanu! 

• Vaikimisi kehtiv PIN-kood tuleb enne konfigureerima asumist ära muuta. 

• PIN-koodil peab olema 4–10 numbrikohta (numbrid 1–5). 

• Kuni vaikimisi kehtiva PIN-koodi muutmiseni saab kasutada üksnes 

funktsioone Code (kood) ja Mute (hääletu). 
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3. Kasutamine 

3.1 PIN-koodi muutmine 

 
 

 1  
Aktiveerimiseks puudutage ekraani 

peopesa või sõrmedega 3 sekundit. 

 2   
Vajutage nuppu [Code] (kood). 

Numbrinuppudes süttib valgus. 

 3  
Sisestage [PIN-koodi vaikeväärtus], 

 

 

 4  
Märgutuli [OK] vilgub üks kord. 

Kõlab üks pikk helisignaal. 

Nuppude valgustus lülitub välja. 

 5   
Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage 

[uus PIN-kood] (4 kuni 10 numbrikohta) 

[#], näiteks 1231234#. 

 6  
Märgutuli [OK] vilgub üks kord. Kõlab 

üks pikk helisignaal. Nuppude 

valgustus lülitub välja.

   
 

 7  
Numbrinuppudes süttib valgus. Sisestage 

uuesti [uus PIN-kood] [#], näiteks 
1231234#. 

 
 

Süttib märgutuli [OK]. Kõlab 

kaks lühikest helisignaali. 

Uus PIN-kood on seatud. 

 

 
Süttib märgutuli [Error] (tõrge). 

Kõlab kaks pikka, 1-sekundilist 
helisignaali. ENTR™ lülitub menüürežiimi. 
Alustage toimingut uuesti sammust 1.
  

 

Hoiatus. Ärge kasutage moodulit enne, kui olete selle uksesse paigaldanud. 

PIN-koodid ei ole 
ühesugused 

(1 2 3 4 5),
 [

PIN-koodid on 
ühesugused 
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Vajutage [1]. Vajutage [3]. 

3.2 Ukse konfigureerimine 

Ukse konfigureerimisel seatakse eelistused luku ja ukse kohta. 

Seda tuleb teha pärast luku edukat paigaldamist. Selleks kulub 15–20 sekundit. 

 1  2  3  
Oluline. Veenduge, et 

konfigureerimise ajal on uks suletud ja 

lukusilindris ei ole võtit. 

Aktiveerimiseks puudutage 

ekraani peopesa või sõrmedega 3 

sekundit. 

Vajutage nuppu [Cfg]. 

   
 4  
Numbrinuppudes süttib valgus 

Sisestage [PIN-kood]  [#]. 
Numbrinuppude valgustus vilgub. 

 5  
ENTR™-i poole konfigureerimiseks vajutage 

[1] või [3] (vaadake joonist). 

Vajutage [1], kui ENTR™ on vasakus servas. 

Vajutage [3], kui ENTR™ on paremas servas. 

 

  
 

   

ENTR™ on ukse  
vasakus servas. 

ENTR™ on ukse 
paremas servas. 
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 6  
Hoidke ust suletuna, et see ei läheks 

lahti. Lukus toimub 

konfigureerimisprotsess. 

Selleks kulub 15–20 sekundit. 

 

 
Süttib märgutuli [Manual] (käsirežiim). 

Märgutuli [Cfg] vilgub üks kord. 

Märkus. Kui konfigureerimine 

ebaõnnestub, vaadake punkti 

„Tõrkeotsing 1“. 

 

 7  
Avage uks käepidemest. Tooge 

lukukeel uksepiidale võimalikult 

lähedale. 

Märkus. Ärge sulgege ust. 

 
Uksepiit 

 
 
 
 
 

Magnet 

 
 8  
Vajutage nuppu [Cfg]. 

Lukus toimub 

konfigureerimisprotsess. 

 

 
Märgutuli [OK] vilgub üks kord. Kõlab 

kaks lühikest helisignaali. Nuppude 

valgustus lülitub välja. 

 

  

 
 

Luku konfigureerimine ebaõnnestus 

1. Eemaldage mehaaniline võti lukusilindrist. 

2. Kontrollige, kas uks oli korralikult suletud ja 

kas luku töö pole häiritud. 

 
 

 

Konfigureerimine korras 

Konfigureerimine korras 

Tõrkeotsing 1 

Luku
keel 
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Süttib märgutuli [Error] (tõrge). 

Kõlab kaks pikka helisignaali. 

Vaadake punkti „Tõrkeotsing 2“. 

Magneti konfigureerimine ebaõnnestus 

1. Lukku ENTR™ saab siiski kasutada käsirežiimis (ilma automaatse 
lukustamiseta). 

2. Eemaldage ukse küljest mis tahes muud magnetid. 

3. Paigutage magnet juhiste kohaselt. 
4. Pidage nõu paigaldajaga või võtke ühendust ENTR™-i tehnilise toega. 

 
 
 
 
 
 
 

Uksepiit 
 
 
 

Lukusilindri kinnituskruvi (M5) 

 

 
Magnet 

 
 
 

Märkus. Magneti ülaots peaks jääma lukusilindri kinnituskruvist M5 umbes 

20 mm allapoole (vt joonist). 

Konfigureerimine ebaõnnestus Tõrkeotsing 2 

20
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3.3 Kaugjuhtimispuldi sidumine 
 

 1  
Aktiveerimiseks puudutage 

ekraani peopesa või sõrmedega 3 

sekundit. 

 2  
Vajutage nuppu [Add] (lisa). 

 3  
Numbrinuppudes süttib valgus. 

Sisestage [PIN-kood]  [#]. 
Numbrinuppude valgustus vilgub. 

 

   
 

 4  
Kaugjuhtimispuldi lisamiseks 

vajutage [1]. Nuppude 

valgustus lülitub välja. 

Märgutuli [OK] vilgub 15 sekundit, 

oodatakse kaugjuhtimispuldi 

leidmist. 

 5  
Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu. 

 

Kaugjuhtimispuldi 
nupp 
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Märgutuli [OK] vilgub üks kord. 

Kõlab kaks lühikest helisignaali. 

Kaugjuhtimispult on lisatud. 

Märgutuli [OK] vilgub 15 sekundit. 

Helisignaalid puuduvad. 

Alustage toimingut sammust 1.  

 

 
 

Märkused 

• Järgmiste kaugjuhtimispultide lisamiseks korrake sidumistoimingut. 

• Kaugjuhtimispuldi saab siduda üheainsa uksemooduliga. 

• Ühele uksele saab lisada kuni 20 kaugjuhtimispulti. 

• Seotud kaugjuhtimispuldi saab lähtestada üksnes volitatud edasimüüja. 

 
 

3.4 Kaugjuhtimispuldi kustutamine 

Kaugjuhtimispuldi kustutamine kustutab kõik süsteemis määratud 
kaugjuhtimispuldid. 

 1  
Aktiveerimiseks puudutage ekraani 

peopesa või sõrmedega 3 sekundit. 

 2   
Vajutage [Del] (kustuta). 

Numbrinuppudes süttib valgus. 

 3  

Sisestage [PIN-kood]  [#]. 
Kõlab üks pikk helisignaal. 

   

Sidumine korras Sidumine ebaõnnestus 
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 4  
Märgutuli [Del] vilgub 30 sekundit. 

 5  
Vajutage kinnitamiseks nuppu [Del] 
(kustuta). 

 

 
Märgutuli [OK] vilgub üks kord. 

Kõlab kaks lühikest helisignaali. 

Nuppude valgustus lülitub välja. 
 

  
 

 
Märkus. Seinale kinnitatud lugerit ja lukuga ENTR™ seotud nutitelefone ei kustutata. 

 

3.5 Helisignaali seadmine 

Helisignaali ümberlülitamine SISSE või VÄLJA 

 1  
Aktiveerimiseks puudutage ekraani 

peopesa või sõrmedega 3 sekundit. 

 2  
Vajutage nuppu [Mute] (hääletu). 

 3  
Süttib märgutuli [Mute]. 

Helisignaal on välja lülitatud. 

   
 

Märkused 

• Kui luku ENTR™ helisignaal seatakse režiimi VÄLJAS, ei kosta lukustamisel ja 

lukust vabastamisel helisignaali ega avatud ukse häiresignaali. See ei muuda 

hääletuks puutepaneeli kasutamise, mehaanilise blokeeringu ja patarei madala 

pingega kaasnevaid helisignaale. 

• Tehke samad toimingud, et lülitada helisignaal režiimi SEES. 

Kustutamine lõpetatud 
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3.6 Lukustamisrežiimi seadmine 

Ümberlülitamine automaatrežiimilt käsirežiimile 

 1  2  3  
Aktiveerimiseks puudutage ekraani 

peopesa või sõrmedega 3 sekundit. 

Vajutage nuppu [M A]. 
 

Sisestage [PIN-kood], [#]. 

  
 

 4  
Süttib märgutuli [Manual] (käsirežiim). 

 
 
 

Märkused 

• Luku ENTR™ käsirežiimi seadmine blokeerib automaatse lukustamise. 

• Tehke samad toimingud luku ENTR™ seadmiseks automaatrežiimi. 
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3.7 Uksenupu kasutamine 
Vajutage nupule (1) ja keerake seda päripäeva või 2 

lukustusest vabastamiseks vastupäeva (2). 

Uksenupu kasutamisega kaasneb helisignaal. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Puutetundlike elementide kasutamine 

Libistage sõrmedega üle luku ENTR™ esipaneeli 

mõlemal küljel asuvate õnaruste. 

• Avamiseks libistage sõrmedega allapoole üle 

mõlemal küljel asuvate õnaruste. 

• Lukustamiseks libistage sõrmedega ülespoole 

üle mõlemal küljel asuvate õnaruste. 
 

Ava 

 
 

Lukusta 
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4. Puutetundlik luger Touchpad Reader 

4.1 Touchpad Readeri paigaldamine 

Valige asukoht, kuhu Touchpad Reader paigaldada. 

• Kinnitage Touchpad Readeri alusplaat seinale. 

• Kasutage selleks 4 kruvi koos tüüblitega või 

kahepoolset kleeplinti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Patareide vahetamine 

1. Keerake lahti kaane kinnituskruvi ja avage kaas. 

2. Pange sisse uued patareid (2 x AA), 

jälgige seejuures polaarsusi „+” ja „–”. 

3. Sulgege kaas ja keerake kruvi korralikult 
kinni. 

4. Vajutage nuppu [#] 5 sekundit. 

Märkused 

• Kõlab lühike helisignaal ja  

roheline märgutuli [OK] süttib 2 

sekundiks. 

Oluline. Ärge puudutage puutepaneeli 

enesekontrolli tegemise ajal ega seni, kuni 

märgutuled ei põle. 

4.2.1 Patarei madala pinge märguanne 

Kui patareid vajavad laadimist, hakkab 

punane märgutuli kiiresti vilkuma ja iga 

lukustamise / lukust vabastamise ajal 

kõlab pikk helisignaal. 
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5. Touchpad Readeri kasutamine 

5.1 Kasutamine 

 
 

5.2 Touchpad Readeri sidumine 

See protseduur toimub luku ENTR™ kaudu. Vt ka jaotist „Kaugjuhtimispuldi sidumine“. 
 

 1  
Aktiveerimiseks puudutage luku 

ENTR™ ekraani peopesa või 

sõrmedega 3 sekundit. 

 2   
Vajutage nuppu [Add] (lisa). 

 3  
Numbrinuppudes süttib valgus. 

Sisestage [PIN-kood]  [#]. 
Numbrinuppude valgus vilgub. 

 

   
 
 

 4  
Touchpadi lisamiseks vajutage [1]. 

Nuppude valgustus lülitub välja. 

Märgutuli [OK] vilgub 15 sekundit, 

oodatakse lugeri leidmist. 

 5  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani  

peopesa või sõrmedega. 

Vajutage [77]  [#]. 
Sinine märgutuli hakkab kiiresti vilkuma. 

  

Touchpad Readeri sisselülitamiseks vajutage 5 sekundit nuppu [#]. Luger viib läbi 

enesekontrolli, millele järgneb rida helisignaale. Märgutuli vilgub roheliselt, 

punaselt ja siniselt. 
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Märgutuli [OK] vilgub üks kord. Kõlab 

kaks lühikest helisignaali. Touchpad 

Reader on lisatud. 

Märgutuli [OK] vilgub 15 sekundit. 

Helisignaalid puuduvad. 

Seinale kinnitatud luger: süttib 

roheline märgutuli ja kõlab kaks 

helisignaali. 

Alustage toimingut sammust 1. 
 

 

 
• Kinnitage Touchpad Reader alusplaadi külge. 

• Keerake kinnituskruvi kinni. 

 

 

Sidumine korras Sidumine ebaõnnestus 

Kinnituskruvi      
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5.3 Touchpad Readeri PIN-ülemkood 

 1  
Puudutage ekraani peopesa või sõrmedega. 

Vajutage [11] [#]. 

 2   
Sisestage [uus PIN-ülemkood],  

(4 kuni 10 numbrikohta)  [#],  

näiteks: 1231234#. 

 3  
 Sisestage uuesti  

[uus PIN-ülemkood],  [#]. 

 

   
 

  
 

Roheline märgutuli [OK] süttib 1 

sekundiks, kõlab kaks lühikest 

helisignaali. 

 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

 
5.4 Menüürežiim 
Menüürežiimi sisenemine: vajutage [*]  [PIN-ülemkood]  [#]. 

 

5.5 PIN-koodi lisamine (kuni 20 erinevat koodi) 
 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri 

ekraani peopesa või sõrmedega. 

Sisestage [*]  [PIN-ülemkood] 

 [#], 

 Vajuta[11],  [#]. 

 2   
Sisestage [personaalne 

PIN-kood], (4 kuni 10 

numbrikohta)  [#],  

näiteks: 1231234#. 

 3  
Sisestage uuesti  

 [personaalne PIN-kood],  [#]. 

 
  

 

Roheline märgutuli [OK] süttib 1 

sekundiks, kõlab kaks lühikest 

helisignaali. 

 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

PIN-ülemkood lisatud PIN-ülemkoodi ei lisatud 

PIN-kood on lisatud PIN-koodi ei lisatud 
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5.6 Ukse avamine 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani 

peopesa või sõrmedega. 

 

 
 2  

Sisestage [personaalne PIN-kood],  [#]. 

 
 

 
 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

 

5.7 Ukse lukustamine 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani 

peopesa või sõrmedega. 

 2  

 Vajutage [1],  [#]. 

 

 
 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

 
 

5.8 PIN-koodi kustutamine 
 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani 

peopesa või sõrmedega. 

Vajuta[*],  [PIN-ülemkood] [#]. 
Vajuta[33],  [#]. 

 2  
Kustutamiseks sisestage  

 [personaalne PIN-kood],  [#]. 

 
  

 

Roheline märgutuli [OK] süttib 1 

sekundiks, kõlab kaks lühikest 

helisignaali. 

 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

 
5.9 Kõigi PIN-koodide 

kustutamine 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani 

peopesa või sõrmedega. 

Vajuta[*],  [PIN-ülemkood] [#]. 
Vajuta[22],  [#]. 

 
 

 2  

Sisestage [PIN-ülemkood],  [#]. 

Sisestage uuesti [PIN-ülem kood],  [#]. 

 
 

Ei avane 

Ei lukustu 

PIN-kood on kustutatud PIN-koodi ei kustutatud 
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Roheline märgutuli [OK] süttib 1 

sekundiks, kõlab kaks lühikest 

helisignaali. 

Märkus. PIN-ülemkoodi ei saa kustutada. 

 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

Kõik PIN-koodid on kustutatud Kõiki PIN-koode ei kustutatud 
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5.10 Helivaljuse 
reguleerimine 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani 

peopesa või sõrmedega. 

Vajutage [*],  [PIN-ülemkood] [#]. 
Vajutage [55],  [#]. 

 

 
 
 2  
Vajutage [2], et helivaljust suurendada, või [8], et  

helivaljust vähendada. 

Vajutage [#], et helivaljus kinnitada. 

 

 
5.11 Tehaseseadetele lähtestamine 

Lähtestamine kustutab kõik PIN-koodid (ülemkoodi ja personaalsed) ning 

katkestab Touchpad Readeri ja luku ENTR™ vahelise ühenduse. 

 1  
Puudutage Touchpad Readeri ekraani 

peopesa või sõrmedega. 

Vajutage [*],  [PIN-ülemkood] [#]. 
Vajutage  [99],  [#]. 

 2  

Sisestage [PIN-ülemkood],  [#]. 

 

  
 

Roheline märgutuli [OK] süttib 1 

sekundiks, kõlab kaks lühikest 

helisignaali. 

Seade viib läbi enesekontrolli ja 

lähtestab tehaseseaded. 

 

Punane märgutuli [Error] (tõrge) 

süttib 1 sekundiks, kõlab üks pikk 

helisignaal. 

Personaalsed PIN-koodid ja PIN-
ülemkood on kustutatud 

Personaalseid PIN-koode ja 
PIN-ülemkoodi ei kustutatud 
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6. Sõrmejäljeluger 

6.1 Sõrmejäljelugeri paigaldamine 

Valige asukoht, kuhu soovite 

sõrmejäljelugeri paigaldada. 

• Kinnitage sõrmejäljelugeri alusplaat  

seinale. 

• Kinnitage seade alusplaadi külge. 

Kasutage selleks 4 kruvi koos tüüblitega 

või kahepoolset kleeplinti. 

 
 
 
 

6.2 Patareide vahetamine 

1. Keerake lahti kaane kinnituskruvi ja avage kaas. 

2. Pange sisse patareid (2 x AA), jälgige 

seejuures polaarsusi „+” ja „–”. 

Roheline märgutuli süttib 2 sekundiks. 

3. Sulgege kaas ja keerake kruvi korralikult 
kinni. 

4. Vajutage nuppu [#] 5 sekundit. 

 
Luger kalibreerib end. Sellele järgneb rida 

helisignaale ja märgutulede vilkumine. 

 
 

6.3 Kuupäeva ja kellaja seadmine 
 

 
Sisestage kuupäev. 

Vajutage [OK]. 
Sisestage kellaaeg. 
Vajutage [OK]. 

Vajutage [OK]. 

DEVICE 

DATE/TIM
E 

--/--/-- --/-- 
12 

15/03/15 
12 

11 11 1 1 

10                                     2 
 
9                                          3 

10                                     2 
 
9                                          3 

8 4 8 4 

DD/MM/YY 

7        6      5 

 

hh:mm 

7        6      5 

 

11:0
0 
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6.4 Sõrmejäljelugeriga sidumine 
See protseduur toimub luku ENTR™ kaudu. 

Vaadake ka jaotist „Touchpad Readeri sidumine“. 

 1  
Aktiveerimiseks puudutage luku 

ENTR™ ekraani peopesa või 

sõrmedega 3 sekundit. 

 2   
Vajutage nuppu [Add] (lisa). 

 3  
Numbrinuppudes süttib valgus. 

Sisestage [PIN-kood]  [#]. 
Numbrinuppude valgustus vilgub. 

 

   

 4  
Lugeri lisamiseks vajutage [1]. 

Numbrinuppude valgustus kustub. 

Märgutuli [OK] vilgub 15 sekundit, 

oodatakse lugeri leidmist. 

 5  
Puudutage sõrmejäljelugeri 

ekraani. Kõlab kaks lühikest 

helisignaali. 

Vajutage[OK], et vastata JAH, või [*] tühistamiseks. 

  
 

  
                                              Märgutuli [OK] vilgub üks kord.  

                                               Kõlab kaks lühikest helisignaali. 

Sõrmejäljeluger on lisatud. 

Kõlab üks pikk helisignaal. 

Punane märgutuli süttib 2 sekundiks. 

 

  
 
 

 

Märkus. Esmase sidumise lõppedes 

kuvatakse lühike teade. 

Sidumine korras Sidumine ebaõnnestus 

 
 

 
NO USERS 

PAIR LOCK? 

*-NO OK-YES 

LOCK 

PAIR 

FAILED 

PAIR 
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6.4.1 Ülemkasutaja lisamine 

Ülemkasutaja seadmiseks on vajalik nii sõrmejälg kui ka PIN-kood. On võimalik 

määrata kuni kaks ülemkasutajat. 

 
 

 
 

6.4.2 Sõrme seadmine 

Süttib sinine märgutuli. 

 
 
 

Roheline märgutuli vilgub. 

 
Libistage teise sõrmega mitu 

korda üle sõrmejäljelugeri 

skanneri seni, kuni kõlab kaks 

kinnitavat helisignaali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus. Ükskõik millise etapi ajal võite ooterežiimi üleminekuks vajutada nupule [*] ja hoida seda all. 

MASTERNAME 

JOHN 

MASTER #01 

JOHN 

Sisestage [ülema nimi]. [OK] 

SWIPE 

2nd FINGER 

ADD USER 

SET FINGER 

SWIPE SUCCESS 

1st 
FINGER 

Vajutage OK 
[OK]. 

1st FINGER 

Libistage esimese sõrmega 

mitu korda üle 

sõrmejäljelugeri skanneri 

seni, kuni kõlab kaks 

kinnitavat helisignaali 
Roheline 
märgutuli vilgub. 

SUCCESS 

2nd FINGER 
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6.4.3 PIN-koodi 
seadmine 

 
 
 

Vajutage [OK]. 

 

Sisestage [PIN-kood] 
(4–10 numbrikohta). 

 
 
 
 
 

Vajutage [OK]. 

 

Sisestage uuesti 
[PIN-kood]. 

 
 
 
 
 

Vajutage [OK]. 

 

  Ühesugused koodid Erinevad koodid  
 

  

SUCCESS 

SET CODE 

FAILED 

INVALID 

ADD USER 

SET CODE 

ENTER CODE 

****** 

4-10 digits 

RETYPE CODE 

****** 

4-10 digits 
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• Kinnitage luger alusplaadile. 

• Keerake kinnituskruvi kinni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Ukse lukust vabastamine 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Märkus. Kui lukust vabastamise katse ebaõnnestub, kuvab 
ENTR™ vastavasisulise teate. 

VARIANT 1 

Pange sõrm sõrmejäljelugeri skannerile. 

Kõlab lühike helisignaal ja süttib valge märgutuli. 

Libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri. 

Lubatud sõrmejälg: sinine märgutuli hakkab 
vilkuma ja saadetakse lukust vabastamise käsk. 

Lubamatu sõrmejälg: süttib punane  

märgutuli. Seade lülitub ooterežiimi. 

VARIANT 2 

Puudutage sõrmejäljelugeri 

puuteekraani. Ekraanil küsitakse 

kasutajakoodi. Sisestage oma 

kood. [OK] 

Kinnituskruvi   

FAILED 

UNLOCK 

USER CODE 

23:49 03/01 
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6.6 Ukse lukustamine 

Puudutage sõrmejäljelugeri puuteekraani. 

Vajutage [1]  [#]. 
 

6.7 Signaal patarei madala pinge kohta 
Hoiatusmärgutuli vilgub. 

 

 
 
 
 

6.8 Seadete menüü 
 
 

Puuteekraan 

 
Vajutage [*]. Sisestage [PIN-ülemkood]  [OK] või  

libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri 
skanneri. 

Sõrmejäljelugeri patarei madala pinge 

märguanne Pärast kahe pika 

märgusignaali kõlamist süttib 1 sekundiks 

punane märgutuli. 

BATTERY LOW 

USER CODE MASTER CODE 

****** 

23:49 03/01 

SETTING 

USERS 

23:49 03/01 
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6.9 Kasutaja lisamine 

 
 

 1 2 3 4  
 

 
Vajutage [OK]. Vajutage [OK]. 

 
 
 
 
 
 

 5  

Valige [OK] , et lisada 

teine ülemkasutaja, või 

[*], et lisada kasutaja. 

Märkus. Kui kaks 

ülemkasutajat on juba 

määratud, siis seda kuva 

ekraanile ei ilmu. 
 

 6  

Kasutajanimi on 
lisatud. 

Sisestage 

[KASUTAJANIMI] 

 [OK]. 

 
 
 
 

 7  

 

   
Sama kasutajanimi. 

Valige erinev kasutajanimi 

Vajutage 
[OK]. 

Libistage esimese sõrmega 

mitu korda üle 

sõrmejäljelugeri skanneri 

seni, kuni kõlab kaks 

kinnitavat helisignaali. 

Libistage teise sõrmega 

mitu korda üle 

sõrmejäljelugeri skanneri 

seni, kuni kõlab kaks 

kinnitavat helisignaali. 

 

 8 9 10  
 

 
 

 

 

 

Moodul toetab kuni 20 kasutajat. Iga kasutaja kohta kaks erinevat sõrmejälge ja 

üks PIN-kood. Kasutage iga kasutaja jaoks erinevat kasutajanime. 

SETTING 

USERS 

USERS 

ADD USER 

2nd MASTER? USERNAME 

JENNIFER 

USER #08 

*-NO OK-YES JENNIFER 

USERNAME 

EXIST 

ADD USER 

SET FINGER 

SWIPE 

1st FINGER 

SUCCESS SWIPE 

1st FINGER 2nd FINGER 

SUCCESS 
 
 

2nd FINGER 

ADD USER 

SET CODE 

*-NO OK-YES 

ENTER CODE 

****** 

4-10 digits 

RETYPE CODE 

****** 

4-10 digits 

Vajutage [OK], et 
vastata JAH, või 

vajutage [*], et vastata 
EI 

Sisestage [KOOD]. 

[OK] 

Sisestage uuesti 

[KOOD]. [OK] 

Kasutajanimi on 
lisatud 

Kasutajanimi on 
juba olemas 

1. sõrmejälg 
lisatud 

2. sõrmejälg 
lisatud 
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Protsessi ei viidud lõpule. 

Mälust kustutatakse kõik 

sisestatud andmed. 

Ühesugused koodid Erinevad koodid 

SUCCESS 

SET CODE 

FAILED 

INVALID 
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6.10 Kasutaja kustutamine 
 
 

Puuteekraan 

 

Vajutage [*]. 
 
 

libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri. 

 

 1 2 3 4  
 

 
Vajutage 
[OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[DELETE USER]  
(kustuta kasutaja) [OK]. 

Vajutage 
[OK]. 

Kinnitage 
kustutamist. 

Kõlab kaks helisignaali. 

Süttib roheline märgutuli. 

 

Märkus. Esimest ülemkasutajat ei saa kustutada tehaseseadete lähtestamiseta. 
 

 
6.11 Kasutaja lubamine/keelamine 

 
 

Puuteekraan 

 

Vajutage [*]. 
 
 

libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri. 

 

 
Vajutage 
[OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[ENABLE USER]  
(luba kasutaja) [OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et kasutajaid 

vahetada. Vajutage 

[OK]. 

Kõlab kaks helisignaali. 

Süttib roheline 

märgutuli.

Märkus. Korrake seda toimingut kasutaja keelamiseks.

SETTING 

USERS 

USERS 

DELETE USER 

DELETE USER 

JENNIFER 

*-NO OK-YES 

SURE? DELETE
D 

*-NO OK-YES JENNIFER 

   1     2     3  Kasutaja on 
lubatud. 

SETTING 

USERS 

USERS 

ENABLE USER 

ENABLE USER 

JENNIFER 

Keelatud. 

USER 

ENABLED 

USER CODE 

23:49 03/01 

MASTER CODE 

****** 

23:49 03/01 

Sisestage [PIN-ülemkood], [OK] 
või 

SETTING 

USERS 

USER CODE 

23:49 03/01 

MASTER CODE 

****** 

23:49 03/01 

Sisestage [PIN-ülemkood], [OK] 
või 

SETTING 

USERS 

Kasutaja on 
kustutatud 
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6.12 Kõikide kasutajate kustutamine 
 
 

Puuteekraan 

 

Vajutage [*]. 
 
 

libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri. 

 

 
Vajutage 
[OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[DELETE ALL]  
(kustuta kõik) [OK]. 

Vajutage 
[OK]. 

Vajutage 
[OK]. 

Kõlab kaks helisignaali. 

Süttib roheline 

märgutuli. 

 
 

6.13 Ajakava lisamine 
 

 1 2 3 4 5  
 

 
[ADD SCHED] (lisa 
ajakava) [OK]. 

 

 6 7  

valida kasutaja. [OK] Näide: pühapäeva jaoks 1. 

 

 
 

   1     2     3     4  Kõik kasutajad 
on kustutatud 

SETTING 

USERS 

USERS 

DELETE ALL 

DELETE ALL? SURE? SUCCESS 

*-NO OK-YES *-NO OK-YES DELETED ALL 

SETTING 

USERS 

USERS 

ADD SCHED 

ADD SCHED 

SARAH 

CHOOSE 
DAY 

Sun-Sat(1-7) 

SUNDAY 

FROM 

12:00 

Vajutage 
[OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et 
    Vajutage 1–7 päeva        Sisestage ALGUSAEG       [OK] 
    valimiseks.     

SUNDAY 

TO 

13:00 

SUNDAY 

12:00-13:00 

*-No OK-Yes 

Schedule 

Saved 
 
Sisestage LÕPP         [OK]  Vajutage [OK], et 

vastata JAH, või [*],  

et vasta EI 

USER CODE 

23:49 03/01 

MASTER CODE 

****** 

23:49 03/01 

Sisestage [PIN-ülemkood], [OK] 
või 

SETTING 

USERS 
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Märkused 

1. Ühele kasutajale saab määrata kuni seitse erinevat ajakava. 

2. Igas menüüs tuleb tagasiliikumiseks vajutada nuppu [*]. 

3. Seadete menüüst väljumiseks vajutage 3 sekundit nuppu [*]. 
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6.14 Ajakava muutmine 

 1 2 3 4 5  
 

 
Vajutage 
[OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[EDIT SCHED]  
(muuda ajakava) [OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et  

kasutajaid vahetada 

[OK].. 

Kasutage [8▼] või [2▲], 

et valida ajakava, mida 

soovite muuta. Nupu 

[4◄] vajutamine 3 

sekundi jooksul kustutab 

konkreetse ajakava. 

Kasutage [8▼] või [2▲], et  

muuta ajakava päeva 

[OK]. 

 

 6 7   8   9   10  

 

 
Kasutage [8▼] või 

[2▲], et  

muuta ALGUSAJA 
tundi. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et 

 muuta ALGUSAJA 
minuteid. 

Kasutage [8▼] või [2▲], 
et 

muuta LÕPUAJA tundi. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et 

muuta LÕPUAJA 
minuteid 

Vajutage [OK] JAH puhul või 

[*]  
EI puhul. 

Kasutage [6 ►], et 

liikuda ALGUSAJA 

minutite juurde. 

. Kasutage [6▼], et  

liikuda LÕPUAJA tunni 
juurde. 

Kasutage [6▼], et liikuda . 

LÕPUAJA minutite juurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTING 

USERS 

USERS 

EDIT SCHED 

EDIT SCHED 

SARAH 

SUNDAY 

12:00-13:00 

*-Back OK-
Yes 

FRIDAY 

12:00-13:00 

▼ DA
Y 

▲ 

FRIDAY 

11:00-13:00 

--:mm-HH:MM 

FRIDAY 

12:15-13:00 

HH:---HH:mm 

FRIDAY 

12:15-17:00 

HH:mm---:mm 

FRIDAY 

12:15-17:45 

HH:mm-HH:-- 

FRIDAY 

12:15-17:45 

*-NO OK-
Yes 
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6.15 Helivaljuse reguleerimine 
 
 

Puuteekraan 

 
MASTER CODE 

 ******  

23:49 03/01 

Vajutage [*]. Sisestage [PIN-ülemkood], [OK] või 

libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri. 

 

 1 2 3 4  
 

 
Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[DEVICE]  
(seade), [OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[VOLUME]  
(helivaljus), [OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et vahetada 

helivaljuse tasemeid 

HIGH (kõrge), MEDIUM 

(keskmine) ja LOW 

(madal). 

Vajutage 
[OK]. 

Kõlab kaks helisignaali. 

Süttib roheline 

märgutuli. 

SETTING 

DEVICE 

DEVICE 

VOLUME 

VOLUME VOLUME SUCCESS 

HIGH LOW SET VOLUME 

USER CODE 

23:49 03/01 

SETTING 

USERS 
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6.16 Tehaseseadetele lähtestamine 
 

 
 

Puuteekraan 

 

Vajutage [*]. 
 
 

libistage sõrmega üle sõrmejäljelugeri skanneri. 

 

 
Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[DEVICE]  
(seade), [OK]. 

Kasutage [8▼] või 

[2▲], et valida  

[FACTORY]  
(tehas) [OK]. 

Vajutage 
[OK]. 

Vajutage 
[OK]. 

Kõlab kaks helisignaali. 

Süttib roheline 

märgutuli. 

Hoiatus. Tehaseseadetele lähtestamine kustutab kogu mällu salvestatud teabe,  

sealhulgas kasutajad ja seotud lukud. 

   1     2     3     4  Tehaseseade
tele 

SETTING 

DEVICE 

DEVICE 

FACTOR
Y 

RESET? SURE? SUCCESS 

*-NO OK-YES *-NO OK-YES FACTOR
Y 

USER CODE 

23:49 03/01 

MASTER CODE 

****** 

23:49 03/01 

Sisestage [PIN-ülemkood], [OK] 
või 

SETTING 

USERS 
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7. Nutitelefoni rakendus 
 

7.1 Rakenduse installimine 

• Operatsioonisüsteemiga Android nutitelefonide kasutajad: ENTR™-i rakenduse 

allalaadimiseks minge veebisaidile Google Play. Süsteeminõuded: Android 4.4 

• iOS-i (iPhone'i/iPadi) kasutajad: ENTR™-i rakenduse allalaadimiseks minge 

veebisaidile App Store. Süsteeminõuded: iOS 7.0 või uuem 

• Vastab tehnoloogia Bluetooth low-energy nõuetele. 

 
 
 
 
 
 
 

Kui ENTR™-i rakendus avatakse enne lukuga sidumist, 

kuvatakse alljärgnev teade: 

„There are no available locks or keys within range.” 
(Leviulatuses ei ole ühtki lukku ega võtit.) 
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7.2 Nutitelefoniga sidumine 
 

Seda tehakse luku ENTR™ uksemooduli kaudu. 
 

 1  

Aktiveerimiseks puudutage 

uksemooduli ekraani peopesa või 

sõrmedega 3 sekundit. 

 2  

Vajutage nuppu [Add] (lisa). 

 3  

Numbrinuppudes süttib valgus. 

Sisestage [PIN-kood]  [#]. 
Numbrinuppude valgus vilgub. 

 

   
 

 4  
 

Nutitelefoni lisamiseks vajutage [2]. 

Märgutuli [OK] vilgub 3 sekundit. 

Nuppude valgustus lülitub välja 

ENTR™ on nähtav 5 minuti jooksul. 

 

 
 

Avage ENTR™-i rakendus. Nutitelefoni sidumiseks lukuga ENTR™ järgige kirjeldatud 

samme. 

ENTR™-i rakenduse kasutusjuhend on allalaadimiseks saadaval veebisaidil 
www.entrlock.com. 

http://www.entrlock.com/
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8. Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine 

8.1 Patarei eemaldamine 

a. Vabastage kaas. Selleks lükake väike kruvikeeraja ettevaatlikult 

soonde (1) ja suruge kaane lukustusklambrile (2). 

Soon 

 
 

 

 
Lukustusklamber 

 
 
 

b. Võtke välja surunupp ja 

vahetükk 

 
 
 
 

c. Võtke välja elektroonikaplaat koos patareiga ja eemaldage sealt patarei. 

 

  

2 

1 



 

45  

8.2 Patarei sissepanek 
 

a. Paigaldage elektroonikaplaadile uus patarei (CR2032), jälgige seejuures 

polaarsusi „+” ja „–” (1). 

b. Pange elektroonikaplaat koos patareiga kaugjuhtimispuldi korpusesse (2). 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
 

 
c. Pange vahetükk ja surunupp uuesti kokku 

ja asetage elektroonikaplaadi peale. 

 
 
 

 
d. Pange kaas kohale ja vajutage seni, kuni lukustusklamber klõpsab paika. 

 

 
Lukustusklamber 
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9. Tõrkeotsing 

9.1 Piirangud ja välismõjud 

1. Ukse asendianduri tööd võivad mõjutada välised elektromagnetilised häired. 

2. Pärast mehaanilise võtme kasutamist peab kasutaja ukse lukustusest 

vabastama ja lukustama elektrooniliselt. 

9.2 Olukorrad 
 

Uue seadme paigaldamine ja konfigureerimine 

Tunnus Lahendus Lehekülg 

Seade ei võta vastu minu halduskoodi. Veenduge, et koodil, mida kasutate, on 4–10 
numbrikohta, ja see erineb tehases kehtestatud koodist 
„12345“. 

12 

Kui üritan alustada konfigureerimist 
(Cfg), kõlab tõrkesignaal ja süttib 
märgutuli. 

See võib tähendada, et tehase kood pole asendatud 
teie halduskoodiga. Liikuge tagasi ja seadke oma 
halduskood. 

12 

Konfigureerimise 1. etapi lõppedes 
kõlab tõrkesignaal. 

1. Kontrollige, kas saate ust ilma probleemideta 
võtmega lukustada ja lukust vabastada. 

2. Palun võtke ühendust oma lukksepaga. 

13 

Konfigureerimise 2. etapi lõppedes 
kõlab tõrkesignaal. 

1. Kontrollige, kas magnet on õigesti paigutatud. 
2. Võtke ühendust oma lukksepaga, et vahetada 

magnet välja tugevama vastu. 

13 

Keeran nuppu, aga lukk ei 
avane. 

1. Kontrollige, kas mehaanilise võtmega saab lukku 
kasutada. 

2. Kontrollige, kas elektroonikamoodul on õigesti 
lukusilindriga ühendatud. 

3. Pidage nõu oma lukksepa või paigaldajaga, et olla 
kindel õiges paigaldamises. 

6 

Olen ENTR™-i konfigureerinud, aga kui 
libistan sõrmed mööda ukselukke alla, siis 
uks lukustub; ja kui libistan sõrmed üles, 
siis vabaneb lukust – vastupidiselt sellele, 
mis peaks juhtuma. 

1. Konfigureerige uuesti. 
2. Pöörake tähelepanu ukse suunale (vasakpoolne = 

1 ja parempoolne = 2). 

13 

 

Kaugjuhtimispult 

Tunnus Lahendus Lehekülg 

Mul on probleeme 
kaugjuhtimispuldi sidumisel. 

1. Veenduge, et nupu vajutamisel on 
kaugjuhtimispuldi märgutuli SEES. 

2. Korrake sidumist uksemoodulile lähemal. 
3. Kui need abinõud on rakendatud ja sidumine 

ikka ei toimi, siis võtke ühendust oma 
lukksepa või paigaldajaga. 

16 

Mõnikord ei ava kaugjuhtimispult ust 
esimesel katsel. 

Kaugjuhtimispult kasutab raadiosagedussignaali, 
seega peate olema lukule küllalt lähedal. Minge 
lähemale ja proovige uuesti. 

16 



ENTR™-i kasutusjuhend 47 

 

 

 

Pidev kasutamine 

Tunnus Lahendus Lehekülg 

Iga kord kui lukustan või lukust 
vabastan, toob ENTR kuuldavale 
kahekordse helisignaali. 

See näitab, et patarei hakkab tühjaks saama. On 
aeg uksemoodulit laadida. 

31 

Moodulist on hakanud kostma pidev 
helisignaal. 

1. Keerake nupp nullasendisse. 
2. Pidage nõu oma lukksepa või paigaldajaga. 

20 

Puutetundlikud elemendid ei reageeri 
ootuspäraselt. 

Lülitage moodul välja, oodake 3 sekundit ja 
seejärel lülitage uuesti sisse, et see lähtestada. 

20 

Puutepaneel ei reageeri 
ootuspäraselt. 

Lülitage uksemoodul välja ja oodake 3 sekundit. 
Toidet uuesti sisse lülitades hoiduge puudutamast 
esipaneeli enne, kui moodul toob kuuldavale 
helisignaali. 

12-19 

Lukukeel ei liigu täielikult paika. 1. Tõmmake/lükake ust piida poole ja jälgige, kas 
probleem laheneb. Kui see on nii, siis pidage nõu 
lukkseppadega, kuidas reguleerida ust või luku 
korpust. 

2. Kontrollige, kas käsitsi võtit kasutades toimib 
lukk sujuvalt. 

6 

Kui mooduli lukustan või lukust 
vabastan, kõlab tõrkesignaal. 

Pidage nõu lukksepa või paigaldajaga, kuidas 
reguleerida ust või luku korpust. 

6 

Toiteadapter ei lae uksemoodulit. Veenduge, et kasutate sihtotstarbelist ENTR-i 
toiteadapterit, mis tarniti koos lukuga. Tavalised 5 V 
toiteadapterid EI lae moodulit. 

31 

 

Sõrmejäljeluger / Touchpad Reader 

Tunnus Lahendus Lehekülg 

Mul on probleeme seinale kinnitatud 
lugeri sidumisega. 

1. Korrake sidumist, kuni kuulete nii uksemoodulist 
kui ka seinale kinnitatud lugerist topeltsignaali. 

2. Mõnel juhul, kui esineb elektromagnetilisi häireid, 
on võib-olla vaja korrata sidumist mitu korda, enne 
kui see õnnestub lõpule viia. 

22 

Mul on probleeme seinale kinnitatud 
lugeri ja uksemooduli sidumisega. 

Seadke uksemoodul sidumisrežiimi. Selleks vajutage 
nuppu Add + Code+1 ja seejärel seadke kohe seinale 
kinnitatud luger sidumisrežiimi. 
 Teil on aega 30 sekundit, seejärel lülitub 
uksemoodul uuesti ooterežiimi. 

22 

Seinale kinnitatud lugeri sinine 
märgutuli vilgub, kuid uksemoodul ei 
reageeri. 

Kontrollige, kas seinale kinnitatud luger on 
uksemooduliga seotud. Selleks korrake sidumist – 
kui see on lõpule viidud, kuulete mõlemast 
seadmest topeltsignaali. 

25 

Puutepaneel ei võta vastu minu 
sisestatud PIN-koodi. 

1. See konkreetne kood on seadme mälus juba 
olemas. 

2. Veenduge, et PIN-koodis on 4–10 numbrikohta. 

25 
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Tunnus Lahendus Lehekülg 

Vahetasin patareid välja, aga 
kui vajutan nuppu „5“, ei juhtu 
midagi. 

Kõigepealt peate sisse lülitama seinale kinnitatud lugeri. 
Selleks vajutage nuppu „#“ ja hoidke seda 5 sekundit all. 

27 

Minu 5-aastase poja ja tema 
vanaema sõrmejäljed ei toimi 
enam sõrmejäljelugeris. 

Laste ja vanemate inimeste sõrmejäljed muutuvad. Kui 
nii juhtub, tuleb sõrmejälje õpetamist nende puhul 
korrata. 

Teise võimalusena saavad nad kasutada PIN-koodi. 

30 

Sõrmejäljelugeri 
puutepaneeli nupud ei 
toimi korralikult. 

Palun valige „Setting mode --> Device --> Device“ 
(Seadistusrežiim --> Seade --> Seade), et vaadata toote 
versiooni. Lisateabe ja edasiste tegevusjuhiste saamiseks 
võtke ühendust oma lukksepa või paigaldajaga. 

6 

 

Mobiilrakendus 

Tunnus Lahendus Lehekülg 

ENTR-i mobiilrakenduse ühendus 
uksemooduliga on katkenud ja/või 
ma ei leia rakenduses oma lukku. 

1. Veenduge, et teie telefon ühildub Bluetooth 4.0-iga ja 
et telefoni mudel ja operatsioonisüsteemi versioon on 
ENTR-i jaoks heaks kiidetud. 

2. Värskendage rakendus. 
3. Samaaegselt saab ENTR™-iga ühendatud olla ainult üks 

telefon. Võib-olla on ENTR-iga juba ühendatud teise 
kasutaja telefon. Kui see on nii, siis sulgege rakendus 
ükskõik millise muu kasutaja telefonis. 

4. Sulgege rakendus, lülitage välja telefoni Bluetooth. 
Seejärel lülitage Bluetooth uuesti sisse ja avage 
rakendus. 

5. Lülitage uksemoodul välja ja seejärel uuesti sisse. 

38 

Uuendasin oma mobiiltelefoni 
operatsioonisüsteemi, aga ENTR-
i rakendus ei tööta ikka õigesti. 

Kui olete luku omanik, siis desinstallige rakendus ja 
seejärel installige see uuesti. Seejärel avage rakenduses 
„My Locks“ (Minu lukud) ja valige luku taastamine. 
Kasutage luku taastamiseks omaniku parooli. Kui olete 
kasutaja, siis paluge luku omanikul väljastada uus võti. 

38 

Mul ei õnnestu omaniku seadmist 
lõpule viia, sest ma ei saa 
skannida ENTR-i pakendil olevat 
ruutkoodi. 

1. Veenduge, et teil on olemas toimiv internetiühendus. 
2. Proovige sisestada mooduli seerianumber 

käsitsi (IFEU000xxxx...). 
3. Avage probleem veebisaidil www.entrlock.com. 

38 

Tekitasin uue kasutaja jaoks 
võtme, kuid kasutaja ei näe, et 
võti oleks saadaval, ehkki 
kasutaja asub luku Bluetoothi 
leviulatuses. 

1. Et samaaegselt saab ENTR™-iga ühendatud olla ainult 
üks telefon, siis kontrollige, kas olete oma rakenduse 
sulgenud. 

2. Kontrollige, kas viisite võtme loomise lõpule ja valisite 
nupu „Active“ (aktiivne). 

3. Veenduge, et uuel kasutajal pole möödunud 
aegumistähtaeg, mille sellele võtmele seadsite. 

38 

Mul ei õnnestu avada ust 
10 meetri (jardi) kauguselt. 

1. Rakendus toimib Bluetoothi ühenduse kaudu, mida 
võib mõjutada keskkond. 

2. Nii turvalisuse kui ka funkstionaalsusega seotud põhjustel 
ei tohiks ideaalne kasutuskaugus ületada 5 m uksest. 

3. Proovige liikuda uksele võimalikult lähedale. 

38 

Ma saan kummalisi tõrketeateid 
ja/või rakendus jookseb 
töötamise ajal kokku. 

1. Veenduge, et kasutate ENTR-i rakenduse jaoks toetatud 
mobiilseadet ja operatsioonisüsteemi. 

37 
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Puhkepäevarežiim 

Automaatne lukustamine ja nupu kasutamise järgsed ohusignaalid keelatakse. 
Patarei märgutuli vilgub iga 20 sekundi tagant. 

 1  2  3  
Aktiveerimiseks puudutage 

ekraani peopesa või sõrmedega 3 

sekundit. 

Vajutage nuppu [Cfg]. Numbrinuppudes süttib valgus. 

Sisestage [PIN-kood] → [#]. 
Numbrinuppude valgustus vilgub. 

 

   

 
 4  
Puhkepäevarežiimi aktiveerimiseks ja 

väljalülitamiseks vajutage nuppu [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puhkepäevarežiim  
on aktiveeritud. 

Puhkepäevarežiim 
on välja lülitatud. 
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PIIRATUD GARANTII 

 
Käesolevaga tõendab Mul-T-Lock®, et need lõppkasutajad (edaspidi: ostja), kes on 

ostnud Mul-T-Lock® originaaltoote (edaspidi: toode) Mul-T-Lock®-i volitatud 

edasimüüjalt (edaspidi: edasimüüja), on saanud toote, mille korral ei ilmne 

materjalidest ja teostuse kvaliteedist tingitud defekte (edaspidi: defekt) aasta jooksul 

alates toote ostmisest Mul-T-Lock®-i volitatud edasimüüjalt. Alltoodud tingimuste 

kohaselt remondib või asendab Mul-T-Lock® toote või selle osa, mille Mul-T-Lock®-i 

volitatud edasimüüja on pärast selle ülevaatamist tunnistanud defektseks juhul, kui 

toodet ei ole käideldud mitteettenähtud viisil (alltoodud määratluse alusel). 

Mitteettenähtud viisil käitlemine tühistab garantii. Mitteettenähtud viisil käitlemine 

hõlmab ükskõik millist järgnevat tegevust: paigaldamine ükskõik millise isiku poolt 

peale edasimüüja; ebaõige paigaldamine, kasutamine/töö/hooldus viisil, mis erineb 

Mul-T-Lock®-i juhistest ja nõuetest (vaadake allpool); ostja põhjustatud kahjustused; 

hooletus, liigse jõu kasutamisel tekkinud kahjustused; väänded; purunemised; praod; 

kriimustused; ükskõik millised vandalismiaktid; edasimüüjast erineva ükskõik millise 

isiku tehtud parandused või muudatused; võtmete, võtmetoorikute, lukusilindrite, 

lukkude, heakskiidetud patareide, tarvikute ja muude mittesobivate ja Mul-T-Lock®-i 

originaaltoodetest erinevate detailide kasutamine. Kogu eelneva on Mul-T-Lock® 

määratlenud oma äranägemise kohaselt. 

Mõned põhilised juhised ja soovitused toote korrektse kasutamise kohta on toodud 

järgmisel leheküljel. 

Käesoleva piiratud garantii kohaselt on Mul-T-Lock®-i ainus kohustus remontida või 

asendada oma äranägemise kohaselt Mul-T-Lock®-i edasimüüja asukohas kõik tooted 

ja/või toote detailid, mis Mul-T-Lock® on tunnistanud defektseteks. See piiratud 

garantii ei anna mingeid muid õigusi ja sellega ei kaasne mingeid muid kohustusi, samuti 

ei vabasta see ostjat kohustusest võtta ükskõik milliseid sobivaid meetmeid, sealhulgas 

kindlustust, et vähendada isikute vigastamise või materiaalsete väärtuste 

kahjustamisega seonduvat riski. Käesolev piiratud garantii puudutab üksnes toote 

defekte. Mul-T-Lock® kannab kõikidel juhtudel kõik kulud, mis seonduvad toote ja selle 

paigaldamisprotsessiga. 

Et hõlbustada garantiiteenuse kasutamist ja võimaldada Mul-T-Lock®-il garantii 

õiguslikku alust kindlaks teha, peab ostja esmalt tagastama toote Mul-T-Lock®-ile koos 

edasimüüjalt ostmist tõendava dokumendiga, kas otse või selle edasimüüja kaudu, 

kellelt ostja on toote ostnud. Kõik saatmise, käitlemise, sõitude ja teenuste tellimisega 

seonduvad ja/või muud kõrvalised ja/või asjakohased kulud kannab täielikult üksnes 

ostja ja need ei kuulu käesoleva piiratud garantii alla. 
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SOBIVATEST MUL-T-LOCK® ORIGINAALDETAILIDEST ERINEVATE OSADE KASUTAMINE VÕIB 

TOOTEL PÕHJUSTADA TÕSISEID KAHJUSTUSI JA SEE TÜHISTAB KÄESOLEVA PIIRATUD 

GARANTII. KÄESOLEVAT PIIRATUD GARANTIID EI SAA LOOVUTADA EGA MUUL MOEL ÜLE 

ANDA NING SEDA EI SAA PIKENDADA, MUUTA EGA TÄIENDADA. 

ASJAKOHASTE SEADUSTE TÄIELIKU ULATUSE KOHASELT ASENDAB KÄESOLEV GARANTII KÕIK 

MUUD GARANTIID, KAS OTSESED VÕI KAUDSED, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KÕIK 

MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA SEONDUVAD 

GARANTIID, MIS ON KÕIK SÕNASELGELT VÄLJA JÄETUD JA MILLE EEST KANTAKSE 

VASTUTUST. MUL-T-LOCK® EI VASTUTA OSTJA KASUMI VÄHENEMISE EGA KONKREETSETE, 

JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUSTUSTE TEKITAMISE EEST, SAMUTI RAHALISELT 

HÜVITATAVATE KAHJUDE EEST ISEGI SIIS, KUI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUS ON OLEMAS. 

 
 
 
 

 
Mõned põhilised juhised ja nõuded ENTR™-i toodete korrektse kasutamise 

kohta Võtmete kaitsmine 

• Võtmeid tuleb kasutada üksnes selleks ettenähtud viisil koos vastava lukusilindriga. 
 

• Teie võtmel on kood. Hoidke see kindlas kohas. 

• Kasutada võib üksnes Mul-T-Lock®-i originaalvõtmetoorikuid. 

• Võtmete koopiad peab tegema Mul-T-Lock®-i volitatud lukksepp ja kasutama 

selleks Mul-T-Lock®-i võtmete valmistamise masinat. 

• Võtmeid tuleb perioodiliselt kontrollida ja füüsikalise kulumise tunnuste ilmnemisel 
tuleb võtmed asendada. 

Lukusilindrid 

• Paigaldada tohib neid üksnes Mul-T-Lock®-i volitatud edasimüüja. 

• Lukusilindreid ei tohi sukeldada vette, neid ei tohi keemiliselt puhastada ega 

värvida. 

• Silindreid tuleb kaitsta mustuse ja tolmu eest. 

• Lukusilindreid tuleb kaitsta äärmuslike temperatuuride toime eest. (Välistemperatuur 
vahemikus –20 °C kuni +80 °C, sisetemperatuur vahemikus –10 °C kuni +50 °C.) 

 

• Lukusilindri võtmekanalit tuleb määrida vähemalt kord aastas (eelistatavalt kasutada 

Mul-T-Lock®-i heakskiidetud määrdeaineid või kerget masinaõli). Keerulistes 

kasutustingimustes, äärmuslike ilmastikuolude korral tuleb määrida iga kolme kuu 

järel. 


