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Luku paigaldusavad 

Luku osad 

 

RFID liidesega lukud, mida juhitakse RFID kasutajatunnusega või ADA nõuetele vastava kasutajavõtmega. Haldusvõtmed tagavad 
haldusjuurdepääsu ja välise toite. Programmeerimine toimub lukustussüsteemi unikaalse programmeerimisvõtme abil. 

 

 

Esiseade Tagaseade 
Katteplaat 

 
 
 

Kaardilugeja 

 
Ühenduse valikud 

Juhe 

 

 
 

Võtme 
pesa 

 
 

Võtme nupp 

LED töönäidik 

  Määratud 
kasutus 

Katteplaadi 
kruvid 

 
 
 

1/2" (12.7 mm) 
Riiv 

 
 

 

 

Kasutajatunnus 
 

Kasutajavõti 
 

RFID kleebis 
 

RFID võti RFID randmepael 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Võtmed  

  

  
Kasutajavõti Haldusvõti* Programmeerimisvõti** 

Võtme sisestamine 

 

NextLock logo peab jääma 
ülespoole. 

Avab ja sulgeb luku • • • 
Allutab kasutaja juurdepääsu • • 
Võimaldab haldusülevaatust • • 
Annab välise toite • • 
Programmeerib haldusvõtmeid • 
Määrab kasutaja (määratud kasutuse režiimis) • 
Seadistab luku tööd • 

*Igale lukule saab programmeerida kuni 25 haldusvõtit **Lubatud on üks programmeerimisvõti lukugrupi kohta 

 
 
 
 
 
 
 

   

   

RFID kaart

Tih
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 Lukud tarnitakse tehase vaikesätetega (töötavad ainult vajutades ). Seadistamine peab olema lõpule viidud, et programmeerida 
kõikidele lukkudele programmeerimisvõti ja haldusvõtmed või RFID haldustunnused. 

 

   
Sisestage 
programmeerimisvõti. 
Kostub kahetooniline piiks ja 
LED süttib. 

LEDi põlemise ajal sisestage 
üks haldusvõti või viibake ühte 
RFID haldustunnust korraga. 
Kostub kahetooniline piiks iga 
programmeeritud haldusvõtme või 
RFID haldustunnuse kohta. 

Sisestage 
programmeerimisvõti. 
Kostub kahetooniline piiks ja 
LED kustub. 

Korrake iga luku puhul eespool 
toodud juhiseid või järgige kõigi 
lukkude seadistamiseks 
haldusvõtmete ja -tunnuste 
kiirreagistreerimise juhiseid. 

 

 
 

Haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimine 
Programmeerimisvõtmega saab kiiresti ühe ja sama haldusvõtme või RFID haldustunnuse mitme luku jaoks programmeerida. 

 

  
Minge luku juurde, mis on juba programmeeritud selle haldusvõtmega 
ja RFID haldustunnusega töötama. 
Vajutage ja hoidke          kümme sekundit (viie sekundi pärast kostub 
kahetooniline piiks ja kümne sekundi pärast kaks kahetoonilist piiksu), 
seejärel vabastage nupp. LED süttib. 

LEDi põlemise ajal¤ ¤sisestage¤ ¤programmeerimisvõti¤. 
Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub. 

 

  
Sisestage iga programmeeritava luku juures programmeerimisvõti. 
Kostub kahetooniline piiks ja LED vilgub ühe korra näitamaks 
edukat programmeerimist. 

Kiirregistreerimise režiimi lõpetamiseks: 
Minge mis tahes programmeeritud luku juurde. 
Vajutage        ja siis sisestage programmeerimisvõti*. 
Märkus: luku riiv vabaneb automaatselt ja lukustub uuesti 

6 sekundit pärast luku avamist. 
 

 
* Programmeerimisvõti jätkab tööd kiirregistreerimise režiimis, kuni seda luku juhtimiseks kasutama hakatakse. 
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Programmeerimisvõtme asendamiseks: 
Märkige üles tellimisnumber (selle leiate luku tagaseadmelt). Pöörduge uue programmeerimisvõtme ostmiseks 

 
 

Haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamine 
Lukkudele saab igal ajal haldusvõtmeid ja RFID haldustunnuseid programmeerida. 

 

   
Minge luku juurde, mis 
vajab lisa-haldusvõtmeid ja 
RFID haldustunnuseid. 
Vajutage ja hoidke   viis 
sekundit (viie sekundi pärast 
kostub kahetooniline piiks), 
seejärel vabastage nupp. 
LED süttib. 

LEDi põlemise ajal sisestage 
programmeerimisvõti. 
Kostub kahetooniline piiks. 

Sisestage ühekaupa iga lisa-
haldusvõti või viibake ühekaupa 
iga lisa-RFID haldustunnust. 
Kostub kahetooniline piiks iga 
programmeeritud haldusvõtme ja 
RFID haldustunnuse kohta. 

Sisestage programmeerimisvõti. 
Kostub kahetooniline piiks ja 
LED kustub. 
Korrake iga luku puhul eespool 
toodud juhiseid või järgige kõigi 
lukkude seadistamiseks 
haldusvõtmete ja -tunnuste 
kiirregistreerimise juhiseid. 

 

Võtmete asendamine 
Et kadunud/varastatud võtmetega ei saaks lukke kasutada, tuleb osta ja lukkudele programmeerida asendusvõtmed. 

 

 

1a 1b 2a 2b 
 
 
 
 
 
 
 

Haldusvõtmete asendamiseks: 
Koguge kokku allesjäänud haldusvõtmed. 
Minge mis tahes luku juurde, mida juhitakse kadunud/varastatud 
haldusvõtmega. Vajutage ja hoidke        viis sekundit (viie sekund 
pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp. 
LED süttib. 

 
 

LEDi põlemise ajal¤ ¤sisestage¤ ¤programmeerimisvõti. 
KOSTUB KAHETOONILINE PIIKS ja LED jääb põlema. 
Sisestage uuesti programmeerimisvõti. 
Kostuvad kolm kahetoonilist piiksu ja LED kustub. Kõik eelnevalt 
programmeeritud haldusvõtmed ja RFID haldustunnused 
kustutatakse. 
Järgige haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamise 
juhiseid, et lukkudele soovitud haldusvõtmed või RFID 
haldustunnused programmeerida. 
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Kasutaja määramine 
Kui uus kasutaja on määratud, siis ei saa varem määratud kasutaja enam lukku kasutada. 

 
 

1a 1b 2 

or 
 
 
 
 

RFID kasutajatunnuse määramine¤: 
Vajutage ja hoidke   viis sekundit (5 sekundi pärast kostub 
kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp. 
LED süttib. 
Sisestage kehtiv haldusvõti või viibake kehtivad RFID haldustunnust. 
Kostub kahetooniline piiks. 

 
 
 
 
 

 
LEDi põlemise ajal viibake uut RFID kasutajatunnust. 
Kostub kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub. 

 
 

1a 1b 2 

or 
 
 
 
 

Kasutajavõtme määramine: 
Vajutage ja hoidke       viis sekundit (5 sekundi pärast ¤kostub 
kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp. 
LED süttib. 
Sisestage kehtiv haldusvõti või viibake kehtivat RFID haldustunnust. 
Kostub kahetooniline piiks. 

 
 
 
 
 

 
LEDi põlemise ajal sisestage Kasutajavõti. 
Kostub kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub. 

Programmeerimisjuhised 
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Kasutajavõtmega kasutamine 
Avamiseks: sisestage määratud kasutajavõti. Avage uks. 
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. 

 
 

Määratud kasutuse režiimis kasutavad kasutajad lukke neile määratud viisil (kas RFID kasutajatunnusega või kasutajavõtmega). 
Luku teisele kasutajale ümbermääramiseks järgige kasutaja määramise juhiseid. 

 
 

Kasutusjuhised 

1 

RFID kasutajatunnusega kasutamine 
Avamiseks: vajutage          ja siis viibake määratud RFID 
kasutajatunnust. 

Avage uks.  
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. 

1 

või 

Haldusvõtmega või RFID haldustunnusega kasutamine 
Avamiseks: sisestage kehtiv haldusvõti või viibake kehtivat RFID 

haldustunnust. Avage uks. 
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. 



Product Guide 
RFID Interface 

Latch Mechanism 
Assigned Use Functionality 

 

 

Patarei vahetamine (pildil on juhtmega tagaseade) 

 
 

Veanäidud 
Kümme kiiret piiksu 

Lukk on kinni kiilunud, mis tähendab, et kas ukse asend või kapis olevad esemed takistavad luku tööd. Vajutage luku kasutamise 
ajal uksele. Kui tõrge püsib, pöörduge abi saamiseks firma Digilock kasutajatoe poole. 

Kaks korda kolm piiksu: 
Patareid tühjenevad. Vahetage patareid välja. 

 

RFID kasutajatunnus või kasutajavõti ei ava lukku 
Lukk ei tunne RFID kasutajatunnust või kasutajavõtit ära. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID 
haldustunnust. Määratud kasutuse režiimis järgige lukule uue RFID kasutajatunnuse või kasutajavõtme määramiseks kasutaja 
määramise juhiseid. 

 

Haldusvõti või RFID haldustunnus ei toimi 
Lukk ei tunne haldusvõtit või RFID haldustunnust ära. Järgige lukule uue haldusvõtme või RFID haldustunnuse programmeerimiseks 
haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamise juhiseid. Koheseks juurdepääsuks kasutage mõnda muud kehtivat haldusvõtit või RFID 
haldustunnust. 

 

Programmeerimisvõti ei toimi 
Lukk ei tunne programmeerimisvõtit ära. Kui programmeerimisvõti on asendatud, kasutage asendus-
programmeerimisvõtit. Täiendava abi saamiseks pöörduge firma Digilock kasutajatoe poole. 

 

Nupu     vajutamisel ei kostu piiksu 
▪ Lukk võib olla unerežiimis või tuleb patareid välja vahetada. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID 

haldustunnust. 

▪ Eesmine seade ei pruugi olla tagumise seadmega õigesti ühendatud. Eemaldage lukk ukselt ja kontrollige ühendust. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lukku pole vaja ukselt maha võtta. Patarei tühjenemise korral kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust. 

 

   
Eemaldage kruvid ja katteplaat.. Tõmmake patareikomplekt tagaseadmest välja. 

Asendage nelja kvaliteetse AA-suuruses leelispatareiga. 
Asetage akukomplekt tagasi 
tagaseadme sisse ja kruvige katteplaat 
oma kohale. 
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