
Instrukcja uruchomienia UniLock

UniLock, to uniwersalne urządzenie kontroli dostępu. Został zamontowany zgodnie 
z instrukcją producenta przez wykwalifikowanych pracowników firmy CAL, 
następnie sprawdzony i zresetowany.

Ważne uwagi:

Uruchomienie:

Przydatne funkcje:

2.   Po uruchomieniu zrób krótki film dokumentujący prawidłową pracę urządzenia. Jest to wymóg 
dostawcy sprzętu, film jest niezbędny w przypadku ewentualnych reklamacji.

Prawidłowe podłączenie drzwi do instalacji powoduje zazbrojenie siłownika zamka, co potwierdza 
charakterystyczny szum po podaniu napięcia 12V DS. Instrukcja pod linkiem        bit.ly/eav3-czytnik 
(wpisz adres do przeglądarki bez użycia „www”, lub zeskanuja kod qr) 

lub       bit.ly/eav3-antaba-czytnik, gdy w drzwiach oprócz czytnika jest również antaba z przyciskiem. 

1.   Pierwszy zalogowany po resecie użytkownik przejmuje funkcję Administratora 
i tylko za jego aprobatą można dodawać nowych użytkowników. Jeśli system 
dopuszcza Cię do uruchomienia, oznacza to, że jesteś pierwszym po resetowaniu.

3.   Po dotknięciu klawiatury UniLocka zapalą się na chwilę cyfry.
 Jest gotowy do programowania.

1.   Aby uruchomić i użytkować czytnik pobierz aplikację 
z Google Play Store lub App Store „SOREX SmartLock“ lub zeskanuj QR-Code

2.   Uruchom aplikację, zarejestruj się przy pomocy adresu E-mail lub nr tel. Jest to ważne, aby w 
przypadku utraty smartfona lub hasła móc przywrócić dostęp do SOREX Unilock WiFi.

3.   Postępuj zgodnie z instrukcjami z aplikacji.

4.   Instrukcja w języku polskim jest pod linkiem lub zeskanuj kod qr

1. Dodawanie odcisków palców nowych użytkowników najprościej jest przeprowadzić na smartfonie 
administratora. Pamiętaj, żeby je zrozumiale opisać. Można nadać różnego rodzaju uprawnienia,
 

2. Dodawanie użytkownika z kolejnym telefonem. W Menu Zamek, w punkcie Menu "Autoryzowany 
Admin" -> nacisnąć "dodaj Admina". Możesz dodać wielu Adminów Autoryzowanych. Dodanemu 
Adminowi można przypisać uprawnienia czasowe lub stałe. Stałe uprawnienia pozwalają na pełną 
obsługę z wyjątkiem dodawania i usuwania nowych Adminów Autoryzowanych. Nowy 
Autoryzowany Admin loguje się w systemie za pomocą kodu, który otrzyma SMSem

https://idencom.atlassian.net/wiki/spaces/ID/pages/2979954689/Sorex+UniLock+Instrukcja+Obs+ugi+i+Monta+u 
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Przypominamy o nagraniu filmu działającego systemu. Jest to zalecenie polskiego dostawcy urządzenia.

Życzymy wieloletniego bezpiecznego używania Drzwi CAL zamontowanymi urządzeniami sterującymi.
serwis@drzwi-cal.pl 
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