
Instrukcja obsługi  -  elektroniczny zamek do szafki na klucze                            

 
 
Wyposażenie  
 

• zasilane na baterie 9 Volt alkaliczne 
• kod managera i 9 kodów użytkownika 
• kod managera w pozycji 0, pozycje użytkownika 1-9 
• kod managera przy dostawie  1-2-3-4-5-6 
• po wprowadzeniu prawidłowego kodu następuje podwójny sygnał, po wprowadzeniu 

kodu nieprawidłowego nastepuje pojedynczy długi sygnał 
 
Otwieranie 
 

• wprowadź kod, obróć dźwignię i otwórz 
• jeżeli nie nastąpi otwarcie drzwi w ciągu 3 sekund system ponownie zablokuje drzwi 

 
Zamykanie 
 

• zamknij drzwi i obróć dźwignię do pozycji zamknięte, zamek blokuje się 
automatycznie 

• czas zablokowania: po 4 nieprawidłowo podanych hasłach system przechodzi w 
5 minutowy czas zablokowania, w czasie zablokowania dioda miga co każde 10 sekund a 
każde naciśnięcie klawisza powoduje długi sygnał dźwiękowy, po upływie czasu 
zablokowania dwukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu ponownie blokuje system 
na kolejne 5 minut 
 

 
 
Zmiana kodu 
 

• naciśnij przycisk [0] i trzymać aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych 
operacji dioda świeci się 

• podaj stary kod (podwójny sygnał) 
• podaj nowy kod (podwójny sygnał), nastepnie ponownie podaj nowy kod (podwójny 

sygnał) 
• w przypadku błędnego wprowadzenia nowego kodu stary kod pozostaje ważny 
• każdy użytkownik może zmienić swój kod samodzielnie 

 



 
 
Dodawanie użytkownika 
 

• naciśnij przycisk [1] i trzymać aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych 
operacji dioda świeci się 

• podaj prawidłowy kod managera 
• podaj pozycję użytkownika (1-9), jeżeli pozycja jest wolna rozlegnie się podwójny 

sygnał 
• podac kod uużytkownika dwukrotnie (podwójny sygnał po każdym wprowadzeniu 

kodu) 
• w przypadku błędnego wprowadzenia odczekaj 10 sekund i zacznij ponownie 

 
 
Usuwanie użytkownika 
 

• naciśnij przycisk [3] aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych operacji 
dioda świeci się 

• podaj kod managera 
• wybierz pozycję użytkownika (1-9), podwójny sygnał oznacza, że użytkownik jest 

usuniety 
• długi sygnał oznacza, że pod wybranym numerem nie było użytkownika 

 
Sprawdzanie zajęcia użytkownika 
 

• naciśnij przycisk [7] trzymać aż rozlegnie się podwójny sygnał, podczas następnych 
operacji dioda świeci się 

• podaj kod mamagera 
• podac numer użytkownika od [1] do [9] 
• długi sygnał – pozycja wolna 
• podwójny sygnał – pozycja zajęta 

 
 
Stan baterii 
 

• seria sygnałów podczas procesu otwierania oznacza, że bateria jest słaba i powinna 
być wymieniona 

• w celu wymiany baterii poluzuj śrubę (jeżeli w posiadanej wersji zamka pokrywa jest 
blokowana śrubą) i wysuń pokrywę zamka 

• wymień baterię i zamknij pokrywę 
 
 


