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Định rõ nơi
mà bạn
muốn cài
đặt TimeTec
BLE-2

KHUYẾN CÁO:

Danh sách dưới đây là cần thiết cho bất cứ hệ thống ra vào cửa đơn nào.

• Cài đặt thiết bị gần nguồn điện hoạt động, ở trên trần phía trên cửa hoặc nơi
nào đó gần cửa để giảm thiểu việc sử dụng dây.
• Sử dụng DIY bề mặt bao phủ kim loại để ngôi nhà được gọn gàng thiết bị,
nguồn cấp của thiết bị đó và có thể sạc lại pin dự phòng.
• Vui lòng tránh lắp đặt thiết bị ở vị trí dễ bị ẩm hoặc độ ngưng tụ cao trong
môi trường.
AC110/240V
Điện áp đầu vào

BLE-2

DC12V 3A
Điện áp đầu vào

DC12V
Khả năng sạc
điện

• 1 x Nguồn cấp bộ chuyển đổi PW12V - Nguồn
cấp bộ chuyển đổi AC/DC để giữ pin được sạc
trong suốt hoạt động hàng ngày.
• 1 X Pin dự phòng có thể sạc lại - Để kéo dài
thời gian chờ của hệ thống trong suốt quá
trình nguồn bị lỗi.
• 1 X Khóa cửa điện tử (EM600/EM1200) - Kiểu
đóng một cách bình thường (NC) và Mở một
cách bình thường (NO) của khóa cửa điện tử.
Thay đổi bộ chuyển đổi đầu ra của TimeTec
BLE để khớp với khóa EM.

• 1 x Nút nhả - Ấn nút này sẽ ngắt điện của khóa
do đó mở nó.
• 1 x Mở cửa khẩn cấp - Một thiết bị an toàn để
khóa cửa trong suốt quá trình khẩn cấp.
• 1 x MỞ-KHÓA Công tắc chính - Công tắc hỗ trợ
là quan trọng hơn hệ thống trong trường hợp
một hệ thống lỗi.
• 1 x Vỏ kim loại DIY - Một hộp kim loại bảo vệ
được thiết kế để chứa TimeTec BLE-2, nguồn
cấp và pin dự phòng có thể sạc lại
• Cài đặt Ứng dụng i-TimeTec

TRÊN TRẦN NHÀ
TRẦN

Khóa EM

Người
dùng sử
dụng Ứng
dụng Di
động để mở
khóa cửa

Nút nhấn
khẩn cấp

MỞ - TẮT
Công tắc
chính

NGOÀI CỬA

Nút Đẩy
(Lựa chọn)

TRONG CỬA

Hướng dẫn sử dụng đối với Ứng dụng
i-TimeTec có thể được chứa đựng ở Ứng dụng
hoặc tại website www.i-timetec.com
iOS

NHẬN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGƯỜI DÙNG ỨNG DỤNG i-TIMETEC CHO BLE-2
www.i-timetec.com/smartble2guide

Android
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Sẵn sàng để cài đặt

Theo dõi biểu đồ dưới đây để cài đặt TimeTec
BLE-2 và tất cả những phụ kiện của nó.
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Sắp đặt vỏ ngoài bọc
kim loại

• Khóa cửa Điện từ kiểu NC
Nguồn cấp Bộ
chuyển đổi PW12V
Đầu vào
được kiểm
soát

Đầu vào
Wiegand

Đầu vào
AUX

KÊNH
1

KÊNH
2

Vỏ ngoài bọc kim
loại DIY

KÊNH
3

Pin sạc dự phòng
Khóa điện từ
(NC)
12VDC 3A
Nguồn
Cấp

BLE-2

Hộp đập khẩn
cấp (NC)
Công tắc quan
trọng hơn (NC)

Nút Nhả
Đẩy

12DC Pin có
thể sạc được

Xem xét kỹ tiến trình
của sự cài đặt

• Khóa cửa Điện từ kiểu NO
Đầu vào
được kiểm
soát

Đầu vào
Wiegand
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Đầu vào
AUX

KÊNH
1

KÊNH
2

KÊNH
3

KIỂM TRA CHÍNH

• Kiểm tra nhấn vào nút nhả đẩy sẽ nhả và mở
khóa cửa thành công hay không.

Sự kết nối TimeTec BLE-2
• Kiểm tra tình trạng TimeTec BLE-2 LED.
• Kiểm tra Bluetooth LED có hoạt động hay
không.
• Kiểm tra Nguồn LED có hoạt động hay không.

Khóa điện từ
(NO)

12VDC 3A
Nguồn
Cấp
Nút Nhả
Đẩy

12DC Pin có
thể sạc được

Hộp đập khẩn
cấp (NO)
Công tắc quan
trọng hơn (NO)

• Kiểm tra Tình trạng LED có nháy hay không.

• Trong khi kích hoạt chế độ kiểm tra kính vỡ
khẩn cấp, cửa sẽ mở khóa ngay lập tức. Vui
lòng thay đổi hộp đập khẩn cấp sang chế độ
chờ lần nữa và đảm bảo rằng khóa cửa hoạt
động lại.

• Bật công tắc phím ghi đè tới vị trí TẮT và đảm
bảo rằng khóa cửa không khóa ngay lập tức.
KIỂM TRA LẦN THỨ HAI
Bật công tắc phím ghi đè tới vị trí MỞ lần nữa
Khóa cửa điện từ và phụ kiện của nó
và đảm bảo rằng khóa cửa được tái nạp năng
lượng và khóa cửa lại.
• Kiểm tra khóa cửa điện từ có mở và khóa một
cách chắc chắn hay không. Thay đổi vị trí của • Đăng nhập vào Ứng dụng Di động i-TimeTec,
khóa, nếu nó không khóa một cách chắc chắn
chuyển hướng khóa cửa và bảo đảm rằng
khóa cửa điện từ giải phóng thành công.

LƯU Ý:
Vui lòng trượt lên bộ chuyển đổi để cho
quyền cách Mở một cách bình thường (NC).
Vui lòng trượt lên bộ chuyển đổi để cho
quyền cách Đóng một cách bình thường
(NC).

Hướng dẫn này đã được
chuẩn bị bằng ngôn ngữ
Tiếng Anh, đối với các ngôn
ngữ khác, vui lòng xem trên
website.

Vui lòng đăng ký bảo hành sản phẩm tại http://www.

fingertec.com/ver2/english/e_warranty.htm
Nếu bất cứ điều gì ở trên được mong đợi, vui lòng kiểm
tra hệ thống dây điện hoặc liên hệ với chúng tôi qua

support@timeteccloud.com

