LOCK APP

הצילינדר החכם של רב-בריח

מדריך מקוצר להתקנה ושימוש בלוקאפ

הגדרת מנהל:
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הורד והתקן את האפליקציה (היישום)
"רב-בריח" או " "LOCKAPPאו "לוקאפ".
הפעל בטלפון את תוכנת ה.Bluetooth -
הפעל את האפליקציה ואשר את מיקומך.

לחץ על שורת הספרות שמופיעה על
הצג ,המייצגות את המספר הסידורי של
המערכת והקלד שם (לדגו' בית).
אל תלחץ בשלב זה על כפתור "הוסף"
( )iosאו "( "Vאנדרואיד).

לפני הלחיצה על כפתור "הוסף" ()ios
או "( "Vאנדרואיד) לחץ באמצעות שתי
אצבעות על שני כפתורי המגע של מערכת
הלוקאפ בדלת עד לשמיעת שני צפצופים –
אחד ארוך ולאחר מכן אחד קצר.

כעת לחץ על כפתור "הוסף" ( )iosאו ""V
(אנדרואיד).
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המתן עד לקבלת הודעת מצב סנכרון
(הכפתורים הופכים לכהים ויהיה רשום
״מחובר״ באפליקציה) .אם המכשיר לא
סונכרן בהצלחה ,המתן  15שניות עד
לשמיעת צפצוף מהלוקאפ שבדלת ,ואז
חזור על הפעולות משלב  2ואילך.

כברירת מחדל המערכת מוגדרת עבור דלתות
שנפתחות לשמאל .במידה והדלת נפתחת
לימין ,יש לבצע ״היפוך כיוון נעילה״ של
המערכת .לאחר התאמת המערכת לכיוון של
פתיחת הדלת ,יש לבצע סנכרון של המערכת
למנעול שמותקן בדלת .לחץ על ״הגדר סיבוב
מנעול״ .המערכת תבצע סנכרון בעצמה .לאחר
ביצוע פעולות הנ״ל לחץ ״סיים״ כדי לשמור
את ההגדרות.

( Hard Resetאתחול חם)
אתחול חם של המערכת מחזיר את המערכת להגדרות יצרן ראשוניות ומוחק את כל
ההגדרות או המכשירים המשויכים למערכת .כל משתמש שהוגדר ימחק.
ע״מ לבצע אתחול חם:
 .1לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים עד להישמע צפצוף אחד ,ארוך ורציף .המשך
ללחוץ עד להישמע צפצוף נוסף קצר יותר.
 .2הפסק ללחוץ על הכפתורים ,ומיד הכנס את כבל הטעינה לחריץ הטעינה
(המיקרו  )USBעד להשמע שני צפצופים קצרים ולאחר מכן צרור צפצופים קצר (טררר).
 .3המתן  5שניות ,וודא כי אורות הטעינה דולקים (כחול ואדום).
 .4הוצא את הכבל ,וכעת המערכת חזרה להגדרות היצרן.

כללי :תחילת פעולת תכנות לאחר סגירת מסכים או כיבוי מלא של מכשיר הטלפון .אין לטעון את המערכת ללא כבל מקורי.
למדריך המלא ולמדריך המצולם – היכנס לwww.rav-bariach.co.il -
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הצילינדר החכם של רב-בריח

הוספת משתמש חדש( :נדרשת נוכחות של טלפון "מנהל")
1

בטלפון של המשתמש החדש הורד והתקן
את האפליקציה.
הפעל את תוכנת ה Bluetooth -בטלפון ואת
האפליקציה ואשר מיקומך.

מחיקת משתמש:
1

על המשתמש שרוצה להתנתק ,להיכנס
למסך ההגדרות במכשיר הסמארטפון שלו
וללחוץ על ״הסר משתמש״ ולאחר מכן על
״סיום״.
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לחץ על שורת הספרות שמופיעה על
הצג ,המייצגות את המספר הסידורי של
המערכת והזן את שם המשתמש.
בשלב זה אין ללחוץ על שום כפתור עד
לקבלת אישור מנהל!

2

במקרה של גניבה או אובדן מכשיר של
משתמש ,על המנהל למחוק את כל
המשתמשים הקיימים במערכת באמצעות
לחיצה על ״מחק הכל״ ולאחר מכן להגדירם
מחדש.
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• בטלפון המנהל :לחץ על כפתור
הגדרות לפתיחת מסך ההגדרות.
במסך ההגדרות ,לחץ על כפתור .
בהסרת המנהל לא יתאפשר לבצע
עדכונים ושינויים במערכת.
• במכשיר אנדרואיד :המתן לשמיעת שני
צפצופים מהמערכת בדלת הכניסה .בזמן
הצפצוף השני (הקצר) לחץ על כפתור "."V
• במכשיר  :iOSהמתן לשמיעת צפצוף
אחד ארוך מהמערכת בדלת הכניסה.
בזמן הצפצוף לחץ על כפתור הוסף.

בטלפון של המשתמש החדש מתבצע
סנכרון .אם המכשיר לא סונכרן בהצלחה,
המתן  15שניות עד לשמיעת צפצוף ,ואז
חזור על הפעולות משלב  2ואילך.
*ניתן להוסיף כ 100-משתמשים שונים.
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מחיקת מנהל :לחיצה על ״מחק מכשיר״ בטלפון
המנהל תימחק את המנהל אך שאר המשתמשים
יוכלו להמשיך לתפעל את המערכת .שימוש
במערכת ללא מנהל מוגדר אינו מומלץ ולא יאפשר
הוספת משתמשים חדשים.

כללי :תחילת פעולת תכנות לאחר סגירת מסכים או כיבוי מלא של מכשיר הטלפון .אין לטעון את המערכת ללא כבל מקורי.
למדריך המלא ולמדריך המצולם – היכנס לwww.rav-bariach.co.il -

