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Gateway	–	Instrukcja

Co nam daje bramka internetowa vGateway ? 

1. Dostęp do aktualnej historii zdarzeń, w kórej znajdują się wszystkie wejśca poprzez Bluetooth oraz 
kod, niewłaściwie wpisane kody, stan baterii etc.

2. Możliwość zdalengo usuwania kodów - w przypadku kiedy gość opuści wcześniej apartament
3. Możliowść modyfikacji i przedłużenia ważności hasła
4. Możliowość wygenerowania własnego, krótkiego kodu zawierającego sie od 4 do 8 znaków
5. Synchronizacja czasu na zamkach z czasem w telefonie	(Czas w telefonie 	–	zsynchronizowany z	vG-

Lock)			

Jakie są wymagania dotyczące instalacji vGateway?

1. Aby vGateway mógł działać, musisz mieć WiFi w swojej posiadłości.
2. vGateway musi być połączony z siecią Wi-Fi i znajdować się w odległości 25 m od sieci Wi-Fi
3. Router i 12 m od zamków vG-lock, z którymi chcesz się połączyć.
4. Jeden vGateway może być skonfigurowany tylko z jednym kontem TTLOCK (jeden telefon). 
5. vGateway również musi być podłączony do gniazdka zasilania 110 lub 230 V AC  

Jak działa Gateway (co robi)?

1.  vGateway wysyła i odbiera strumień danych TCP / IP z telefonu / aplikacji (zdalnie) przez
Router internetowy / szerokopasmowy w twojej nieruchomości i konwertuje go na sygnały 
Bluetooth do komunikacji z zamkami vG-lock (lokalnie) 
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Jaka jest gwarancja vGateway? 

1. vGateway	ma roczną gwarancję

Które vG-Locks jest zgodne z vGateway? 

1. vGateway	współpracuje z poniższymi	vG-locks	:
a. vG-BL1 nowa wersja
b. vG-BL2
c. vG-BL3
d. vG-BL4
e. vG-BLreader  

Jak skonfigurować vGateway'a?

1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz identyfikator SSID WiFi (nazwę) i hasło
2. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję TTLOCK na telefonie (dla iPhone'a sprawdź 

APP Store dla Androida sprawdź Sklep Google Play)
3. Podłącz vGateway do gniazda ściennego i włącz ją (powinieneś zobaczyć migające zielone światło)
4. Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi (tej, do której chcesz podłączyć bramkę)
5. Otwórz aplikację (TTLOCK) w telefonie
6. Kliknij w IKONĘ w lewym górnym rogu		
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7. Naciśnij "System	Settings"
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8. Naciśnij	"Gateway"

9. Naciśnij znak	"+"	w górnym, prawym rogu
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10. Upewnij się, że WiFi jest takie samo jak to, do którego chcesz podłączyć vGetaway
11. Wpisz hasło WiFi
12. Przypisz nazwę do vGateway (bez spacji lub numerów w nazwie)		

13. Przyciskaj okrągły przycisk na vGateway tak długo, aż zielone światło zacznie migać szybciej
14. Twój vGateway	zostanie dodany i będzie automatycznie szukał dostępnych zamków vG-Lock. Jeśli 	

vGateway	nie łączy się z zamkami	vG-Lock(s)	to przyłóż go bliżej zamka vG-	Lock	(zasięg Bluetooth		
około 10-15	mtr)		
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Jak sprawdzić / zweryfikować, czy vGateway jest przypisany dla mojego vG-lock?

1. Otwórz aplikację (TTLOCK) w telefonie
2. Wybierz vG-Lock, który chcesz zweryfikować (Jeśli masz kilka zamków zabezpieczających 

skonfigurowanych w jednym telefonie. W przeciwnym razie pomiń ten krok)
3. Naciśnij "Setting"	

4. Naciśnij "Gateway"
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5. Zamek	vG-Lock	powinien pokazywać, z którym	vGateway'em	jest połączony.
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office@vg-lock.com 




