
Kentix DoorLock - Короткий посібник

Підготуйте пристрій
1. Зніміть кришку ручки
2. Витягніть замок із батарейного відсіку

Налаштування набору програмних карт
1. Тримайте картку Servicekey (жовту) перед ручкою, 

зачекайте 5 секунд
2. Знову потримайте картку Servicekey перед ручкою

щоб запустити режим програмування.
3. Тримайте картку заміни акумулятора (зелену) перед 

ручкою, зачекайте 5 секунд
4. Тримайте карту демонтажу (синю) перед ручкою, 

зачекайте 5 секунд
5. Тримайте картку Servicekey перед ручкою, щоб вийти 

з режиму програмування

Перевірка функціональності
1. Тримайте картку заміни акумулятора перед 

ручкою. Утримуючі штифти для кришки ручки 
звільнені і їх можна натиснути на ручку.

2. Тримайте демонтажну карту перед ручкою. Ручка 
переходить у положення демонтажу. Коли ручка 
прикріплена до профільного циліндра, 
закриваючий вушко циліндр обертається разом із 
рухом ручки. Ручку можна зняти, повернувши і 
злегка відтягнувши від циліндра профілю.

Системна карткаУ разі втрати 
картки Servicekey для замовлення нової 
картки Servicekey потрібен код на 
системній картці.

Картка Servicekey
Картка сервісного ключа потрібна для 
налаштування пристрою блокування 
дверей. Без цієї картки неможливе 
початкове налаштування або пізніша 
конфігурація.

Картка для заміни 
акумулятора
Картка заміни акумулятора звільняє 
кришку ручки для обміну двома батареями.
Потім кришку можна зняти за допомогою 
інструменту для заміни акумулятора.

Демонтаж картки
Картка демонтажу звільняє фіксацію 
ручки на циліндрі дверей. Потім його 
можна зняти, обережно повернувши та 
потягнувши ручку. Існує лише одне 
положення, в якому можна зняти ручку.

Підготуйте пристрій
1. Вставте батарею, що входить у комплект (тип 

CR123), у дверну ручку. Натисніть на ручку на 
важелі дверцят і відкрутіть гвинт.

2. Для замка шафи відкрийте батарейний відсік 
за допомогою інструмента для заміни 
акумулятора в нижньому кінці. Тепер вставте 
акумулятор у відсік (тип ER 14250).

Налаштування набору програмних карт
1. Для дверного важеля, настінного зчитувача та 

замка шафи потрібна лише картка Servicekey.
2. Налаштування картки заміни та демонтажу 

акумулятора не потрібно.
3. Тримайте картку Servicekey (жовту) перед 

пристроєм зчитування пристрою, почекайте 5 
секунд.

4. Початкове налаштування завершено.
5. Для налаштування картки Servicekey потрібно 

активувати замок шафи за допомогою кнопки 
Wakeup.

Перевірка функціональності
1. Функціональна перевірка замінника батареї 

та демонтажу картки не потрібна.
2. Для тестування картки користувачів можна 

запрограмувати за допомогою картки 
Servicekey. Програмування користувацьких 
карток описано на аркуші.

DoorLock-DC DoorLock-LE,-WA,-RL Набір карт програмування



Kentix DoorLock - Режими роботи

Додаткову інформацію щодо введення в експлуатацію та експлуатації можна знайти в посібнику користувача на kentix.com.

Офлайн режимОнлайн-режим
Застосування / використання
Одинарні або багаторазові двері в композитному режимі.
Конфігурація за допомогою мережевих точок доступу (KXP-16 LAN). 
Для 1500 дверей та 2000 користувачів (картки RFID).

Введення в експлуатацію
1. Вивчіть у наборі програмних карт або картці Servicekey на пристрої Kentix DoorLock, як 

описано на зворотному боці.
2. Підготуйте AccessPoint для підключення до мережі (див. Посібник Kentix).
3. Налаштування користувацьких карток у AccessPoint можна виконати перед установкою.
4. Встановіть пристрій Kentix DoorLock на двері або стіну (див. Посібник Kentix).
5. Встановіть AccessPoint в зоні дверей (відстань не більше 25 метрів) і підключіть його до

мережі (PoE-Switch).

Конфігурація / програмування
1. Програмування компонентів Kentix DoorLock здійснюється через AccessPoint. Якщо 

використовується декілька точок AccessPoint, програмування повинно виконуватися лише в 
AccessPoint, який позначений як „master”. Потім він розподіляє конфігурацію між усіма 
підключеними точками доступу ("slaves").

2. Нові картки RFID для користувачів додаються до конфігурації за допомогою "введення" картки 
на будь-якому з пристроїв DoorLock через Master-AccessPoint.

Застосування / використання
Одинарні двері без композитного режиму. Конфігурація 
за допомогою картки Servicekey безпосередньо біля 
дверей. До 10 користувачів (картки RFID).

Введення в експлуатацію
1. Вивчіть у наборі програмних карт або картці Servicekey на пристрої Kentix DoorLock, як 

описано на зворотному боці.
2. Встановіть пристрій Kentix DoorLock біля дверей або стіни (див. Посібник Kentix).

Конфігурація / програмування
1. Програмування компонентів Kentix DoorLock здійснюється за допомогою картки Servicekey 

безпосередньо на пристрої. Цю процедуру потрібно робити окремо для кожного з пристроїв 
DoorLock.

2. Нові картки RFID для користувачів додаються до конфігурації за допомогою "входу" на блоці 
зчитування пристрою DoorLock. Цей процес завжди починається і зупиняється, тримаючи картку 
Servicekey перед пристроєм.

AccessPoint, а також кожен із пристроїв Kentix DoorLock за необхідності можна скинути до заводських значень (наприклад, у разі неправильної конфігурації). Для цього AccessPoint має кнопку, доступну через 
отвір корпусу. Для скидання, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача Kentix.

Щоб скинути налаштування пристрою блокування дверей, виконайте наступні дії:

1. Тримайте картку Servicekey (жовту) перед пристроєм зчитування та залишайте її перед пристроєм зчитування, поки вона не вийде з режиму програмування     (15 
секунд). Зачекайте 5 секунд.
2. Знову потримайте картку Servicekey перед блоком зчитування та залиште її перед пристроєм зчитування. Пристрій повідомляє про процес видалення 15-секундним 
періодичним гудінням.
Залиште картку Servicekey перед пристроєм, доки сигналізація не припиниться.

Скидання компонентів




