
Valnes IN nutiluku 
paigaldusjuhend LC100 lukule

Vajalikud tööriistad

plaat

väände-
nupurist

väände-
nupp

1. Kinnitage välimine 
lukusüdamik ja südamiku 
kate teibiga, et see poltide 
eemaldamisel maha ei kukuks.

2. Eemaldage väändenupp

3. Väändenupuristi normaalne pikkus ukse pinnast on 10…..35 mm
Enamikel ustel ulatub väändenupurist ca 10 mm ukse pinnast välja. Sel juhul 
sobitub Valnes IN nutilukk ilma väändenupuristi pikkust muutmata. Lühema 
väändenupuristi korral tuleb see vahetada kaasas oleva vastu.
Kui väändenupurist on pikem kui 35 mm ukse pinnast, tuleb see lühemaks teha. 

(Vt. pilti nr. 6).
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10. Paigaldage
väändenupurist korpuse
aluse keskkohta
Pange Valnes IN alusplaadi
kohale.
Jälgige, et väändenupurist
läheks täpselt rohelise puksi
avasse.

11. Seadke plaadi
märgistused kohakuti
Leidke väike märgistus
alusplaadi serval ja seadke
sellega kohakuti Valnes
IN nupu tagaküljel olev
märgistus.
Nüüd sobituvad alusplaadil
olevad sälgud Valnes IN-ga.

7. Reguleerige
väändenupuristi pikkus
õigeks
Valnes IN nutiluku vigastamise
vältimiseks tuleb uus südamiku
väändenupurist lõigata
maks. 35 mm pikkuseks ukse
pinnast.
Risti lõikamiseks kasutage
näpitstange või traadilõikurit.

8. Paigaldage puks
Valige Valnes IN karbist
roheline väändenupuristi puks
ja paigaldage see Valnes IN
nutiluku tagaküljel asuvasse
keskmisesse torusse.
Suruge puksi seni, kuni kostab
klõpsatus, mis näitab, et puks
on kindlalt Valnes IN nutiluku
külge kinnitatud.

9. Valmistage lukukorpus ette
Valnes IN luku paigaldamiseks
1. Lukukorpuse esiplaadil
asetage alumina nupp ülemisse st
lukustatud asendisse.
2. Vajutada ülemist keelekut nii,
et lukustuskeel tuleb lukust täiesti
välja.

4. Väändenupurist on liiga
lühike – paigaldage uus
Kui väändenupurist on lühem
kui 10 mm ukse pinnast, tuleb
risti hoidev plaat eemaldada
ja panna selle asemele
kaasas olev väändenupurist.
Seejärel tuleb pärast
alusplaadi paigaldamist uus
väändenupurist vajadusel
lühemaks teha.

6. Õhema alusplaadi
(„noole“ tähe kujutis üleval) 
paigaldamine uksele 
Eemaldage alusplaadi 
tagakülje kolmelt kleebiselt 
paberkatted. Asetage 
alusplaat („noole“ kujutis 
üleval) paksema alusplaadi 
peale kohakuti kruvi 
avadega. Keskel
olev ümmargune ava on 
väändenupuristi jaoks. 
Kinnitage alusplaat kaasas 
olevate 8mm kruvidega (2 tk).

5. Paksema alusplaadi
paigaldamine
Asetage alusplaat
kohakuti poldiavadega
ukse peale, suunaga
nool üles. Keskel olev
ava on väändenupuristi
jaoks. Kinnitage alusplaat
kaasasolevate 2 jätku-
poldiga südamikukatte
külge.
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12. Valnes IN kinnitamine
Valnes IN kinnitamiseks
alusplaadi külge keerake
seda päripäeva, kuni kostab
klõpsatus. Kontrollige, et
nupust pöörates lukk lukustub ja
avaneb.
Märkus: Kui peate selle lahti
võtma ja uuesti proovima,
lugege juhendi lõpus olevat
punkti “Lahtivõtmisjuhend”.

13. Lülitage patareid sisse
Tõmmake patareide
sisselülitamiseks plastribad
ära.
Vilkuv tuli kinnitab, et Valnes
IN on kasutusvalmis.
Märkus: Kui patareid on
välja lülitatud, tuleb Valnes
IN uuesti kalibreerida.

14. Enne rakenduse
allalaadimist
Nüüd on Valnes IN
ukse külge paigaldatud.
Seadistamise
lõpetamiseks laadige
alla ja avage rakendus
Danalock.
Jätke uks lahti ja lukk
lukustatud asendisse, et
kalibreerimise ajal miski
lukku ei mõjutaks.

15. Laadige alla rakendus
Danalock Deutschland
Minge Google Play või App
Store poodi ja laadige alla
rakendus Danalock Deutschland.
Rakenduse installimisel loote
kasutajaprofiili. Kasutajanimena
kasutage e-maili aadressi
ja parool peab sisaldama
vähemalt 7 tähemärki. Seda
profiili kasutate iga kord, kui
rakendusse sisse logite.

16. Lisage lukk rakendusse
Järgmisena peate vajutama üleval
vasakus servas menüünuppu
„install lock“. Seejärel toimub
juhiste järgi Valnes IN luku
installimine ja konfigureerimine.
Määrake lukule nimi.
NB! Esimesena Valnes IN nutiluku
oma telefoni lisanud isikust saab
automaatselt admin, kes ainsana
saab lukku kalibreerida, lisada ja
kustutada kasutajaid.
Märkus: luku lahti ja kinni
keeramise vahele peab jääma
paar sekundit ooteaega.

17. Valige juhiste järgimisel välimine lingiga luku
variant – Spring off
Kalibreerimisel teostage manuaalne kalibreerimine
järgnevalt:

NB! Võtmest avades ei näita äpp, et lukk on avatud. 
NB! Päevaasendis (nupp all) näitab äpp alati, et lukk 
on lukus.
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• Hoidke uks avatuna ja lukk lukustatud asendis.
• Pöörake väändenuppu päripäeva nii palju kui 

saab ja seejärel natukene tagasi, nii et 
väändenupp jääks horisontaalsesse asendisse ja 
seejärel vajutage

• Vajutage link alla, misjärel läheb lukk lukust lahti.
• Pöörake väändenuppu päripäeva kuni tunnete 

vedru jõudu. Laske väändenupp aeglaselt selles 
asendis lahti ja seejärel vajutage 



20. Kuidas juhtida Valnes IN nutilukku klik-käsklustega
Valnes IN lukku on võimalik juhtida ka pisikese ava kaudu, mis asub luku peal

Käsklus aktiveerub 5 sek peale lüliti vajutamist, see annab teile piisavalt aega
vajutada lülitit vastav arv kordi.
Märkus: Kui midagi läheb valesti, siis vajutades lülitit 7X tühistate käskluse.

2x             Kollane             Manuaalne kalibreerimine (alustage lukustamata asendis) 
Pöörake Valnes IN lukk lukustamata asendisse, seejärel vajutage kaks korda. Oodake 5 sek, kuni hakkab vilkuma kollane tuli, 
siis keerake Valnes IN lukk lukustatud asendisse ja vajutage 1x.

Klikid    Värv  Käsklus
1x            Roheline            Valnes IN lukuga ühenduse loomine/katkestamine (Zigbee, Z-Wave) 
Ühenduse loomise/eemaldamise seadistamiseks vajutage üks kord, oodake 5 sek kuni läheb põlema roheline tuli. Nüüd on
30 sek jooksul valmidus ühenduse loomiseks/eemaldamiseks.

3x              Valge              Automaatne kalibreerimine 
Keerake Valnes IN lukku käsitsi seni, kuni see on lukustamata asendis, uks jätke avatud asendisse kogu ajaks. Tõstke vajadusel 
käepide. Vajutage 3 korda, peale 5 sek algab Valnes IN luku kalibreerimine.

7x                                    Tühistamine 
Kui midagi on läinud valesti, siis tühistada saab vajutades 7 korda.

10x           Punane             Tehase seadete taastamine 
See tegevus kustutab Valnes IN luku kõik seadistused. Vajutage 10 korda, oodake 5 sek - vilgub punane tuli ja tehase seaded 
on taastatud.

19. LED-märguanded. Erinevat värvi LED-tulede märguannete tähendused:

LED-tule kirjeldus

Punane tuli

Roheline tuli

Valge tuli 3 sek.

Punane tuli vilgub iga
5 minuti järel

Püsiv lilla

Sinine tuli vilgub

LED-tule värv Märguande tähendus

Lukk on edukalt lukustunud

Lukk on edukalt avatud

Toide sees. Patareid on aktiveeritud

Vahetage patareid

Tarkvara uuendatakse

Seaded on muudetud/salvestatud

18. Lahtivõtmisjuhend
Kui mingil hetkel tuleb Valnes IN nutilukk ukselt eemaldada, pange
pliiatsi ots luku ülemises sisemises servas olevasse avasse ja suruge
seda, keerates samal ajal lukku vastupäeva suunas, kuni lukk lahti tuleb.
See ei lähtesta lukku ega ühenda seda konto küljest lahti, vaid lukk võib
vajada uuesti ukse külge paigaldamisel uuesti kalibreerimist.
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JUHISED DANALOCK ÄPI KASUTAMISEKS: 

• Laadige Google Play või App Store poest rakendus Danalock.
• Kasutajanimena kasutaga e-maili aadressi.
• Parool peab olema vähemalt 7 tähemärki.
• Esimesena luku oma telefoni seadistanud isikust saab admin, kes saab ainsana Valnes IN lukku

kalibreerida, kustutada ja lisada kasutajaid.
• Kasutamiseks peab telefoni seadetes olema sisse lülitatud Bluetooth ühenduse võimalus
• Bluetooth signaal töötab 0 – 5 m.
• Seadete alt saab Valnes IN lukule anda endale sobiva nime, selleks on vajalik interneti ühendus.

See on vajalik siis, kui admin haldab mitut lukku.
• Valnes IN luku kalibreerimine. Keerake lukk nupust avatud asendisse, hoidke uks avatud asendis

ja alustage luku kalibreerimist.
• Lõpus salvestage oma seadistused “save my settings”.
• Ainult Valnes IN luku peakasutaja ehk admin saab luua ja jagada uusi õigusi ja lisada

kasutajaid “Lock users”.
• Valnes IN lukk võimaldab jagada alalisi, ajaliselt määratletud (nt. koristaja) ja ühekordseid

(nt. kuller) ligipääse.
• Ligipääs antakse kas e-maili või SMS-I teel.
• Uus kasutaja peab laadima omale Danalock äpi, looma kasutaja ja sisse logima.

Märkus: süsteem võib vajada võtmete uuendamist, selleks valige “Menu” ja sealt edasi “Refresh”.
• Kutse vastuvõtmisest saab admin teavituse.
• Peakasutaja saab varakult äpi vahendusel teavituse patareide vahetamise vajadusest.
• Admin saab jälgida kasutajate logi ja näha kõiki kasutajaid ning neid hallata.
• Algseadmete taastamine/ omaniku vahetus. Selleks peate esmalt luku kustutama Danalock äpist

valides “Menu” ja sealt edasi “Delete lock”. Seejärel kalibreerige lukk vajutades terava esemega
Valnes IN luku peal olevale väikesele avale (vt punkt 17 tabelist “Tehase seadete taastamine) ja
hoides seda all ca 2 sekundit.

• Uus omanik laeb omale äpi ja seadistab kasutajaprofiili ning seob selle lukuga.

NB! Avariiolukorras on Valnes IN lukk alati avatav mehaanilise võtmega, seepärast soovitame 
alati hoida ka mehaanilist võtit käepärast. Valnes AS ei võta vastutust ega korva kahjusid, mis 
tulenevad ukse/luku lõhkumisest, kuna lukk ei olnud mobiilist avatav.
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