
 

 

 

Išmaniosios durų rankenos 

Modelis H65B 

 

 

 
 

1. Rankenų struktūra 

 

 

 
Svarbu: 

1. Raktus avariniam atrakinimui laikykite ten, kur galėtumėte pasiimti esant poreikiui. 

2. Visada pasikeiskite baterijas, kai yra pranešimas, kad jos išsikrauna. 

3. Perskaitykite montavimo ir konfigūravimo instrukciją prieš montuojant ir konfigūruojant



 

 

 

2. Užraktų variantai 
 

 



 

 

 

 

3. Montavimas 

 

3.1 Rankenos pusės（Universalus modelis） 

 
Svarbu: Pakeiskite rankenos kryptį pagal durų atidarymo kryptį. Rodyklė turi būti nukreipta ta pačia 
rankenos kryptimi. 
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3.2 Montavimo schema 

 

 



 

 

4. Aprašymas 
 
 

Modelis H65B 

Pagaminta SS304 

Priekinės dalies matmenys 300*60*21mm 

Galinės dalies matmenys 300*60*21mm 

Svoris 2.5KG 

 
 

Atrakinimo variantai 

Bluetooth ryšiu išmaniuoju telefonu 

Piršto antspaudu 

PIN kodais 

Magnetinėmis kortelėmis 

Raktais 

 

Galimi spalvų pasirinkimai 

 

Sidabrinė  

 
 

Kokio tipo durims tinka 

Aliuminio Durys 

Medinės Durys  

Maitinimas 6V/4x AAA tipo baterijos 

Kokio storio durims tinka 35-65mm 

 
Išsaugomų duomenų kiekis 

Iki 200 piršto antspaudų 

Iki 150 PIN kodų 

Iki 200 IC kortelių 

Darbinė temperatūra -10℃-55℃ 

Rekomenduojama santykinis 

drėgnumas 
0%-95% 

Pranešimai apie baterijų išsikrovimą Likus mažiau nei 4.8V 
 

Pradinių parametrų atstatymas: 

Atidarykite baterijų dangtelį, kairės pusės apačioje rasite 

“reset” mygtuką, paspauskite jį ir palaikykite 5 sekundes. 

Tada įveskite kodą “000” ir paspauskite symbolį “#“. 



 

 

 

5. Programėlės registracija  
 

Programėlę TTLock galite parsisiųsti iš                  
GooglePlay ar App Store 

 
 
 
 
 
 

 

5.1 Programėlės TTLock parsisiuntimas 

1) Android telefonu nuskenuokite QR kodą esantį viršuje arba tiesiog parsisiųskite programėlę iš 

GooglePlay. 

2) Apple telefonu nuskenuokite QR kodą esantį viršuje arba tiesiog parsisiųskite programėlę iš 

AppStore. 

3) Susikurkite naują paskyrą (Įvesdami telefono numerį arba el.paštą), jei paskyrą jau turite - 

tuomet prisijunkite prie savo paskyros. 

4) Pagrindiniame meniu paspauskite pridėti užraktą "+ Add Lock” 

5) Aktyvuokite rankenos klaviatūrą ją priliesdami, tuomet programėlėje prie atsiradusios rankenos 

spauskite "+" 

7) Suteikite norimą pavadinimą užraktui. 

8) Viskas, užraktas sėkmingai buvo pridėtas. 

Programėlės „TTlock“ vartotojai gali 

užregistruoti paskyrimą mobiliuoju telefonu 

arba el.paštu. Patvirtinimo kodas bus išsiųstas į 

vartotojo mobilųjį telefoną ar el. Paštą, o po 

patvirtinimo registracija bus sėkmingai įvykdyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Užrakto pridėjimas programėlėje 

Programėle TTLock palaiko daug įvairių rankenų, spynų ir praėjimo kontrolės modelių. Pasirinkite 

paieškoje “All locks” ir čia pamatysite visus galimus pasirinkimus. Paspaudus simbolį “+” užraktas bus 

sėkmingai pridėtas prie jūsų TTLock paskyros. Prieš pridedant norimą užraktą prie paskyros, 

aktyvuokite klaviatūrą. 

Užrakto standartinis PIN kodas yra 123456 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

5.2. Vartotojo meniu 

5.2.1. Bluetooth nustatymai 

Užrakto valdymas veikia Bluetooth ryšiu, todėl įsitikinkite ar Bluetooth ryšys yra įjungtas Jūsų 

telefone. Užrakto atrakinimui spauskite simbolį "    " ( Svarbu, kad atstumas nuo jūsų telefono 

iki užrakto būtų iki 5 metrų) 

5.2.2. PIN kodų nustatymas 

PIN kodai yra vienas iš būdu atrakinti išmanųjį užraktą. PIN kodai gali būti: nuolatinis, galiojantis 

tam tikrą laiką, vienkartinis, pasikartojantis arba individualius. 

 
 

5.2.3. E.Rakto veikimas 

Programėlėje TTLock pasirinkite siųsti eKey      , šis sprendimas skirtas dalintis prieiga su 

kitais TTLock programėlės naudotojais,(svarbu: e.rakto gavėjas turi turėti parsisiuntęs TTLock 

programėlę ir susikuręs ten savo paskyrą) → Tada pasirenkame koks e.užrakto tipas (Galiojantis 

tam tikrą laiką, nuolatinis, vienkartinis, pasikartojantis) → tada įveskite gavėjo TTLock vartotojo 

el.paštą arba telefono numerį. Papildomai šiam el.raktui galite suteikti tokias teises kaip atrakinimą 

nuotoliniu būdu arba administratoriaus teises. (Tik administratorius gali suteikti e.raktą ir perduoti 

teises). 

 

 
Galite suteikti 
administratoriaus 
teises kitiems 
vartotojams. 

H11 

Yra galimybė dalintis PIN kodais 

WeChat/SMS/Email/Messenger/ 

WhatsApp 



 

 

 

 

5.2.4. Magnetinių IC kortelių pridėjimas 

 
Užrakto valdymas magnetinėmis kortelėmis. 

Norint valdyti durų užraktą magnetinėmis kortelėmis, pirmiausia reikia jas susikonfigūruoti. Tai gali 
padaryti užrakto administratorius. Kortelės pridėjimas vyksta programėlėje TTLock esant prie 
rankenos. Pasirinkite pagrindiniame meniu “IC Cards”, tada dešinėje pusėje iš meniu “Add IC card”, 
suteikite šiai kortelei pavadinimą ir pasirinkite tipą, ar tai nuolatiniai prieigai ar galiojanti prieigą tam 
tikrą laiką. 

 

 
5.2.5. Piršto antspaudo pridėjimas 

Užrakto valdymas piršto antspaudu. Programėlėje TTLock pasirinkite “Fingerprints”. Tuomet 
dešiniajame kampe viršuje pasirinkite “Add Fingerprint” ir šiam piršto antspaudui suteikite 
pavadinimą bei galiojimo tipą, nuolatinis ar galiojantis tam tikrą laiką. Vėliau, šiuos parametrus bus 
galima redaguoti nustatymuose. 

 

 

 
5.2.6. E-Rakto administravimas 

Paspauskite programėlėje ant simbolio “ “ Čia galėsite ištrinti e.raktą, atstatyti bei 
persiųsti. 

 
5.2.7. PIN kodų administravimas 

Paspauskite programėlėje ant simbolio " " .Čia galėsite peržiurėti visus jau 
sugeneruotus PIN kodus bei juos valdyti: pakeisti, ištrinti, atstatyti ir matyti naudojimosi jais istoriją. 

 
5.2.8. Atrakinimo įvykių istorija 

Paspauskite programėlėje ant simbolio " ". Čia rasite visus atrakinimo įvykius su data, 
laiku ir vartotojo informacija. 

 



 

 

 

5.3 Nuotolinis valdymas GV2 WiFi valdiklis (Naudojamas nuotoliniam užrakto valdymui) 

 
Programėle tiesiogiai veikia Bluetooth ryšiu, todėl yra apsaugoja nuo interneto būdu vykdomų 

atakų. Wi-FI valdiklis yra kaip tiltas sujungi durų rankeną su vartotoju per internetą. Dėka šio valdiklio 

vartotojas gali nuotoliniu būdu valdyti durų rankeną, kurti, keisti PIN kodus, peržiūrėti naudojimo 

istoriją, rankenos būseną ir t.t. 

 
5.3.1 Wi-Fi valdiklio konfigūravimas 

 

 



 

 

 

 

5.4 Dažniausiai užduodami klausimai 
 

1) Kur galiu peržiūrėti įvykius? Įrašai saugomis programėlėje TTLock arba internete 

adresu https://lock.ttlock.com/ 

2) Koks e.raktų galimas kiekis? Neribotas kiekis. 

3) Ar galima tuo pačiu metu naudoti tą 

patį vartotojo vardą kitame 

mobiliajame telefone? 

Deja ne, bet galima perduoti administratoriaus teises 

kitam vartotojui. 

4) Kaip parsisiųsti įvykių istoriją? Programėlėje TTLock arba internete adresu 

https://lock.ttlock.com/ 

5) Kiek galima valdyti užraktų 

programėlėje TTLock 

Neribotas kiekis. 

6) Ar galima nuotoliniu būdu sukurti 

PIN kodą, pridėti piršto antspaudą ar 

magnetinę kortelę? 

A) PIN kodą galima, jei užraktas naudojamas su Wi-Fi 

valdikliu GV2 

B) Piršto antspaudą: negalima. 

C) Taip, jei naudojamas Wi-Fi valdiklis ir Android 

telefonas, kuris palaiko NFC funkciją. 

7）Po instaliacijos neveikia klaviatūra a) Patikrinkite ar teisingai įdėjote baterijas. Baterijos 

turi būti įdėtos tokia tvarka kaip nurodyta 

instrukcijoje. 

b) Patikrinkite ar priekinė rankenos dalis yra sujungta 

tinkamai su galine dalimi sujungimo laidais. 

c) Pabandykite atjungti laidus ir vėl iš naujo sujungti. 

7) Kodėl taip greitai išsikrauna 

baterijos? 

a) Naudojamos netinkamos kokybės baterijos 

b) Labai didelis užsakinimo ir atrakinimo ciklų kiekis 

8) Kada klaviatūra užsiblokuoja? 

Kuriam laikui užsiblokuoja? 

Suvedus 5 kartus neteisingą kodą užsiblokuoja 30 
sekundžių. 

9) Kodėl negaliu užregistruoti piršto 

antspaudo? 

Patikrinkite, ar pirštuose nėra nešvarumų. Ar piršto 

antspaudo sensorius veikia tinkamai. 



 

 

 

 

Pakuotės turinys 

 
Foto  

      

 

     

 

 
 

      

 
 

 

Pav.    Priekinė dalis Galinė dalis IC Kortelė Raktai 

Kiekis 1 1 3 2 

Foto  

              

             

 

               

Pav. Tvirtinimo 
varžtai:25*4mm 

Apsaugos nuo vandens Ašelės tvirtinimo       
elementas 

Vartotojo 
instrukcija 

Kiekis 4 2 1 1 

Foto 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

        

Pav. Ašelės: 35mm-55mm 
45mm-75mm 

Užrakto tvirtinimo 

elementai: 10*5 

    Korpuso varžtai      

M4*40mm. M4*50mm,         

M4*60mm, 

Kiekis 1 4  12 

 

Papildomai: 

 

1) Techniniais klausimais kreipkitės el.paštu:  info@romida.lt 

2) Įrenginiui suteikiama 24mėn. garantija 

3) Daugiau informacijos: Tel. nr. +370 46 366 550 
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