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Cyfrowe zamki do drzwi 

Instrukcja użytkownika 

 

Niniejszą instrukcje należy zachować w celu ewentualnego użycia w przyszłości. 

W celu poprawy jakości niniejszego produktu jego funkcje i budowa mogą ulec zmianie bez powiadamiania. 

Szczegóły on-line: www.bez-klucza.pl  

http://www.bez-klucza.pl/
http://www.bez-klucza.pl/szyfrowe/zamki-szyfrowe/zamek-szyfrowy-yale-ydm3109-detail
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WAŻNE 

INSTRUKCJE 

BEZPIECZEŃSTWA 

Aby uniknąć wszelkich wypadków, uszkodzenia mienia i kłopotów należy przeczytać niniejsza 

instrukcję obsługi. Należy zapoznać dzieci z instrukcją obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy 

przechowywać w wygodnym miejscu, aby można było do niej zaglądać w razie potrzeby. 

musi być przestrzegane, aby zabezpieczyć siebie i swoją własność 
Ostrzeżenie 

objaśnia funkcje i cechy produktów. 

Uwaga 

musi być przestrzegane zabronione 

Cyfrowy zamek Yale 

GATEMAN jest precyzyjnym 

urządzeniem elektronicznym. 

Czyścic tylko suchą ściereczką. 

Nie używać wody, która może 

uszkodzić obwód 

elektroniczny. 

W przypadku przeprowadzki 

należy skontaktować się z 

miejscowym serwisem w celu 

ponownej instalacji. Sprawdzić 

opłatę serwisową u swojego 

dostawcy. 

Nie można samodzielnie 

demontować urządzenia. 

Może to spowodować 

zwarcie elektryczne i 

uszkodzenie produktu. 

Uwaga 
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Sucha ściereczka 

Nie można używać wody 
i innego rodzaju 
rozpuszczalników, takich 
jak benzyna lub benzol, 
ponieważ mogą uszkodzić 
obwód elektroniczny, 
powodować pogorszenie 
stanu i/lub łuszczenie się 
powłoki lakierniczej. 

Kod zabezpieczający należy 

chronić, aby nie poznała go 

nieupoważniona osoba. Kod 

należy okresowa zmieniać. 

Urządzenie obsługiwać 

ostrożnie. Nadmierna 

siła, nieostrożna 

obsługa mogą 

spowodować 

uszkodzenie produktu. 

Nie można używać 

niewłaściwych narzędzi, 

gdyż mogą spowodować 

uszkodzenie lub wadliwe 

działanie produktu. 

Należy nauczyć swoje 

dzieci właściwego użycia 

produktu. 

Przy opuszczaniu domu 

zawsze należy 

sprawdzić, czy drzwi są 

pewnie zablokowane, 

szczególnie, gdy były 

blokowane w trybie 

ręcznym. 

Należy sprawdzić, czy 

odległość między drzwiami a 

ramą drzwiową nie jest 

większa niż 5 mm. 

Przed instalowaniem lub 

usuwaniem modułu 

zdalnego sterowania 

należy wyjąć wszystkie 

baterie. 

Czytnik karty-klucza musi 

być czysty i suchy. Kurz i 

brud należy ostrożnie 

czyścić miękka 

ściereczką. 

Ostrzeżenie 

Nie można zgubić lub 

pozwolić na kradzież 

karty-klucza. 

natychmiast należy 

odwołać rejestrację 

pozostałych kluczy, co 

uniemożliwi ich 

wykorzystanie. 

http://www.bez-klucza.pl/
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Opis produktu 
Identyfikacja kartą zbliżeniową 

Jako karty-klucza można używać karty ISO 14443 A typ RFID, takiej jak 

karta kredytowa lub karta wejściowa. 

Uchwyt bezpieczeństwa 

Zabezpiecza przed wszelkimi próbami włamania poprzez uchwyt 

bezpieczeństwa 

Weryfikacja wewnętrzną stroną dłoni 

Kod zabezpieczający weryfikowany jest dotykiem wewnętrznej strony dłoni 

tak, aby wyeliminować wpływ wszelkich odcisków palców pozostających na 

klawiaturze pomocniczej. 

Dostęp na trzy sposoby 

Drzwi można odblokować kartą, kodem zabezpieczającym lub 

kluczykiem mechanicznym, według wyboru. Nie ma potrzeby martwienia 

się przypadkowym zablokowaniem w wyniku zagubienia lub zapomnienia 

klucza. 
Awaryjne źródło zasilania 

Gdy baterie są całkowicie rozładowane, łatwo można zasilić urządzenie 

9V baterią awaryjną. Łatwa ponowna rejestracja kluczy 

W przypadku zgubienia klucza, można go unieważnić poprzez ponowną 

rejestrację wszystkich innych kluczy. Można zarejestrować do 40 kart-

kluczy dla dodatkowych użytkowników. 

Sterowanie głośnością 

Możliwa jest zmiana poziomu głośności. Alarm włamaniowy działa ciągle, 

nawet jeżeli włączony jest cichy tryb pracy. 

Tryb blokady wymuszonej 

Wewnętrzna wymuszona blokada uniemożliwia odblokowanie z zewnątrz a 

zewnętrzna wymuszona blokada umożliwia otwarcie blokady od wewnątrz 

tylko ręcznie za pomocą pokrętła. 

Zdalne sterowanie 

Po zainstalowaniu odpowiedniego modułu sterującego można używać 

sterowania zdalnego. (Dostępność tej opcji zależy od kraju lub 

miejscowego dilera). 

Alarm włamanie / uszkodzenie 

Przy podjęciu próby uszkodzenia blokady lub siłowego otwarcia drzwi 

włączy się alarm dźwiękowy30 dB.  

Układ antykolizyjny 

Stykanie się wielu kart nie powoduje błędnego blokowania. Czytnik karty-

klucza rozpoznaje właściwą kartę wśród wielu kart. 

Łatwa i prosta obsługa 

Obsługa jednym przyciskiem pozwala każdemu użytkownikowi, łącznie z 

dziećmi i ludźmi starszymi, na proste użycie urządzenia. 

Automatyczne blokowanie 

Samo zamknięcie drzwi spowoduje automatyczną blokadę drzwi. Również 

możliwa jest praca w trybie ręcznym. 
Smart Pad 

Wyświetlacz klawiatury jest podświetlany. 

http://www.bez-klucza.pl/
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[  ] Poniższą operację należy zapamiętać! 

Rejestracja karty-klucza Odblokowanie drzwi z zewnątrz Sterowanie głośnością 

Przyłożyć kartę - klucz 

Uaktywnić zamek przykładając dłoń, wprowadzić kod zabezpieczający i 

ponownie przyłożyć dłoń do zamka  

Przyłożyć wszystkie karty, które 

mają być zarejestrowane 

jedna po drugiej 
Wcisnąć przycisk 

Wcisnąć przycisk 
Bez dźwięku: Przycisk 

[głośność] 

Normalnie: Przycisk 

[głośność] Rejestracja kodu zabezpieczającego 

Kod zabezpieczający 
Głośno: Przycisk [głośność- 

Automatyczny / ręczny tryb blokowania 

Wyłączanie alarmu Automatyczny tryb blokowania: 
Wcisnąć 

przycisk 
Wprowadzić kod 

zabezpieczający 

(od 6 do 12 cyfr) 

Wcisnąć 

przycisk 
Wcisnąć przycisk 

Przyłożyć kartę - klucz do czytnika kart, lub 

drzwi [ ] . 

Podstawowa operacja  

Wcisnąć 

przycisk 

Ręczny tryb blokady:; 

[ręczny tryb blokady] 

Przyłożyć dłoń do klawiatury w celu zablokowania 

Automatyczny czytnik blokady wykrywa zamykanie drzwi 

i blokuje drzwi w ciągu 5 sek., lub 

Blokowanie drzwi z zewnątrz 

przycisk przez 5 sekund Wcisnąć i 

przytrzymać 

Awaryjne źródło zasilania 

Wprowadzić kod zabezpieczający, lub 

Do awaryjnego zasilania 

urządzenia można użyć 

baterii 9 V. 

Dłoń do klawiatury 
Przyłożyć na 5 

sekund 

Dotknąć 

3 sekundy po kodzie 

zabezpieczającym 

Wymuszony tryb blokady z zewnątrz 

Tryb wymuszonego blokowania z wewnątrz. 

Wymuszone blokowanie 

Ręczny tryb blokowania: 

Wcisnąć przycisk 

http://www.bez-klucza.pl/
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Części Specyfikacje Uwagi 

Przód (Korpus przedni) 68,8 (W) x 306,6(H) x 27(D) (70,6)mm. Cynkowy odlew ciśnieniowy Temperatura robocza: od -15  do 550C (0d 5 do 1310F) 

Tył (Korpus główny) 72,8 (W) x 306,6(H) x 37,0(D) (88,8), niepalny ABS, cynkowy odlew ciśnieniowy  

 Dźwignia Cynkowy odlew ciśnieniowy 

Karty - klucze 4EA Do 40 kluczy (sprzedawane oddzielnie) 

Bateria 4EA 1,5V AA baterie alkaliczne (napięcie robocze: 4,5-6 V) Wystarcza na 10 miesięcy (przy 10 cyklach roboczych w ciągu dnia) 

Korpus zamka Stal i  SUS3D4 

Opcja Zdalne sterowanie Bezprzewodowe Opcjonalne 

Specyfikacje 

* Żywotność baterii może się różnić w zależności od temperatury, poziomu wilgotności, częstotliwości użycia i jakości samych baterii. 
*  Przy zakupie produktu należy sprawdzić, czy w opakowaniu są wszystkie części. 
* To, czy produkty opcjonalne są dostępne zależy od kraju lub lokalnego przedstawiciela. 

Elementy podstawowe 
Opcja 

- 4 karty – klucze 

- Klucze awaryjne 

- Śruby 
- Szablon do instalacji  

- 4 baterie 
- instrukcja użytkownika 

Przód (Korpus przedni) Tył (Korpus 

główny) 

Korpus zamka 
Zdalne sterowanie 

Moduł sterowania zdalnego 

http://www.bez-klucza.pl/
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Identyfikacja produktu 

Przód (korpus przedni, instalowany na zewnątrz drzwi) 

Pokrywka  

zabezpieczająca 

9V bateria awaryjna (opcja) 

Gniazdko zasilania 

awaryjnego 

Klucz awaryjny 

Przycisk reset 

Opuścić  

Pokrywkę zabezpieczającą 

Id
en

ty
fik

a
cja

 p
ro

d
u

k
tu 

Dźwignia 

Lampka stanu naładowania baterii 

Światełko blokady rygla 

Czytnik karty - klucza 

Klawiatura (10 klawiszy) 

Rygiel 

Automatyczny czujnik 

blokowania 

Śruba zatrzasku 

Korpus zamka 
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Tył (korpus tylny, instalowany od wewnątrz drzwi) 

1,5V AA baterie alkaliczne (4EA( 

Gniazdo modułu zdalnego sterowania (opcja) 
Pokrywa  baterii 

Przycisk auto / ręcznej blokady 

Przełącznik sterowania głośnością 
Przycisk rejestracji 

Przycisk ręcznego zabezpieczenia  Dźwignia 

Ręczne pokrętło 

Wewnętrzny przełącznik wymuszonej blokady 

http://www.bez-klucza.pl/
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Sposób użycia 

Rejestracja kart-kluczy 

Ostrzeżenie 

Podczas rejestrowania karty – klucza drzwi powinny być otwarte, co uchroni przed 

ich przypadkowym zamknięciem się. S
p

o
s

ó
b

 u
ż
y

c
ia

 

Uwaga 

W celu uzyskania dodatkowych kart – 

kluczy należy skontaktować się z 

lokalnym przedstawicielem. 

Przy zakupie otrzymuje się 4 

karty – klucze, można 

zarejestrować nawet 40 kart. 

Dodatkowe Maksymalnie 

Podstawowe 4 klucze  +  36  =   40 

W przypadku zgubienia bieżącej 

karty - klucza, należy ponownie 

zarejestrować wszystkie pozostałe 

karty, aby unieważnić kartę 

zgubioną. 

Jako własne karty można rejestrować 

karty ISO 14443 A typ RFID 

Wszystkie karty –klucze powinny być rejestrowane w tym samym czasie. 

http://www.bez-klucza.pl/


Bez-Klucza.pl 

Strona 12 z 31 
 

  

 

 

 

 

 

 

Przyłożyć wszystkie karty – klucze, które 

mają być zarejestrowane do 

czytnika kart – jedną po drugiej 

Wcisną

ć 

Wcisnąć 
Sprawdzić 

działanie klucza Przycisk [Rejestracja] Przycisk [Rejestracja] 

Dźwięk „pik” oznacza, że karty 
– klucze zostały zarejestrowane. 
Jeżeli słychać dźwięk "ti-to-ti-
to", : karty - klucze zostały 
zarejestrowane. 

Rejestracja jest zakończona, 
gdy słychać dźwięk "pi-bi-
bing". 

Otworzyć drzwi swoją 
kartą - kluczem. 
Przyłożyć swoja kartę do 
czytnika kart! 

Otworzyć pokrywę baterii 

[Rejestracja] 

Otworzyć drzwi swoją kartą 

- kluczem. 

Dotknąć klawiaturę 

Liczba zarejestrowanych kart 

jest pokazana na klawiaturze. 

dłonią przyłożyć kartę przycisk rejestracji, 

 nie zostanie 

zarejestrowana. 

Wcisnąć 

przycisk 

Jeżeli trwa to zbyt długo 

(ponad 7 sekund), to karta 

przyłożona po wciśnięciu 

http://www.bez-klucza.pl/
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Rejestrowanie kodu zabezpieczającego 

Ostrzeżenie – 

Podczas rejestrowania karty – klucza drzwi powinny być otwarte, co uchroni przed przypadkowym zamknięciem się. 

(6 cyfr)       (12 cyfr) Za pomocą klawiszy numerycznych ustawić kod składający się z 6-12 cyfr 

000000 - 000000000000 
Przy rejestrowaniu nowego kodu automatycznie usuwany jest stary kod. 

Wcisnąć Wcisnąć Wprowadzić kod 
zabezpieczający 

Wprowadzić swój kod 
zabezpieczający Przycisk [Rejestracja] Przycisk [Rejestracja] 

Skoro rejestracja jest 

zakończona, 

sprawdzić działanie 

otwierając zamek 

swoim nowym 

kodem 

zabezpieczającym. 

Otworzyć pokrywę baterii 

Wprowadzić kod, który ma 
być zarejestrowany (6–12 cyfr) 

Rejestracja jest zakończona, 
gdy słychać dźwięk Jpi-bi-
bing". 

Wcisnąć 

przycisk [Rejestracja] 

Otwieranie drzwi swoim kodem 
Gdy rejestrowany jest kod 

zabezpieczający, to widać czy 

użytkownik jest prawidłowo 

zarejestrowany. 

Jeżeli trwa to zbyt długo (ponad 

7 sekund) to kod 

wprowadzony po wciśnięciu 

przycisku 

[ ] 

tych przycisków nie można 
używać do kodów 
zabezpieczających. 

[Przyłożyć dłoń do klawiatury] 

Wprowadzić kod 

zabezpieczający 
[rejestr kodu v 

zabezpieczającego] 
Przyłożyć dłoń do klawiatury] 

nie będzie zarejestrowany. 
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Blokowanie drzwi z zewnątrz 
Należy sprawdzić tryb automatyczny / ręczny 

Czujnik blokady automatycznej wykrywa 

zamykanie drzwi i blokuje je automatycznie 

w ciągu 5 sekund 
Tryb blokady 
automatycznej w ciągu 5 sekund 

Drzwi blokują się po dotknięciu klawiatury 

dłonią. 

Tryb blokady 
ręcznej 

Ostrzeżenie 

Ponieważ funkcja automatycznej blokady nie działa w trybie blokady ręcznej, przy opuszczaniu obiektu należy sprawdzić, czy drzwi są 
należycie zablokowane. 
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Odblokowanie drzwi z zewnątrz 

Odblokowywanie 

drzwi kartą-

kluczem 

Przyłożyć kartę Potwierdzenie otwarcia drzwi 

Kod 

zabezpieczający 

(normalny) 

Ponownie przyłożyć 
dłoń do klawiatury 

Przyłożyć dłoń do 

klawiatury 

Wprowadzić kod 

zabezpieczający 

Potwierdzenie 

otwarcia drzwi 

Potwierdzenie odblokowania 

zamka dźwiękiem "pi-bi-bing" 

Klawiatura nie będzie działać, gdy na rękę założona jest rękawiczka. 
Po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego , aby wykonać tą funkcję należy użyć dłoni lub wcisnąć przycisk [ ]. 

Jeżeli karta-klucz nie działa poprawnie należy przyłożyć ją po dotknięciu klawiatury dłonią. 

lub wcisnąć 

lub 
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Otwieranie zamka za pomocą fałszywego kodu PIN 

Objaśniono, jak otworzyć zamek posługując się niewłaściwym kodem PIN. 

Otwieranie 

zamka 

fałszywym 

kodem PIN 

Przyłożyć dłoń 

do klawiatury lub 

wcisnąć przycisk 

Przyłożyć dłoń 

do klawiatury 
Wcisnąć jakąkolwiek liczbę 

(fałszywy kod PIN) i prawidłowy 

kod PIN 

Potwierdzenie 

Fałszywy kod PIN + prawidłowy kod PIN 

lub lub 

Prawidłowy kod PIN + fałszywy kod PIN 

Łagodnie przyłożyć dłoń 

do zewnętrznej klawiatury 
Ostrzeżenie 

Odblokowanie zamka 

sygnalizowane jest 

melodią ("Pi-bi+-bing") 

Łagodnie przyłożyć 

dłoń do zewnętrznej 

klawiatury. 

Funkcja ta nie działa, gdy zamek jest 

zablokowany w wyniku próby nieupoważnionego 

otwarcia 

lub wcisnąć 

Ostrzeżenie - 

Uwaga 

Funkcji fałszywego kodu PIN należy używać wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko ujawnienia innym prawidłowego kodu PIN. 

aby zakończyć. 

• Gdy jakikolwiek niewłaściwy kod PIN jest wprowadzany pięć razy z rzędu, na trzy minuty włącza się blokada. 

■ Gdy ta funkcja jest włączona, użytkownik nie może użyć funkcji fałszywego kodu PIN, aż do czasu normalnej weryfikacji za pomocą klucza, karty, 
odcisku palca, kodu PIN lub otwarcia od środka. Tak więc, użytkownik może używać prawidłowego kodu PIN bez jakiegokolwiek fałszywego numeru w 
celu weryfikacji zamka. 
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Blokowanie drzwi od wewnątrz 

Gdy ustawiony jest tryb automatycznego 
blokowania, czujnik automatycznego 
blokowania wykrywa zamykanie drzwi i 
automatycznie blokuje drzwi w ciągu 5 
sekund. 

Tryb blokady 

automatycznej 

w ciągu 5 sekund 

Należy użyć ręcznego pokrętła 
znajdującego się na tylnym 
korpusie. 

Tryb blokady ręcznej 

Odblokowanie drzwi od wewnątrz 

Przekręcić pokrętło ręczne Przekręcić w dół dźwignię wciskając przycisk 
uchwytu bezpieczeństwa 

Przekręcić w dół 

dźwignię wciskając 

przycisk uchwytu 

bezpieczeństwa 

http://www.bez-klucza.pl/


Bez-Klucza.pl 

Strona 18 z 31 
 

  

 

 

 

Włączanie / wyłączanie uchwytu bezpieczeństwa 

GATEMAN YDM3109  uchwyt bezpieczeństwa zabezpiecza przed wszelkimi próbami włamania. 

Ustawienie fabryczne: Status: włączone 

Status: włączone Status: 

wyłączone śruba mocująca śruba mocująca Przycisk 
ręcznego 
zabezpieczenia Przycisk 

ręcznego 
zabezpiecze
nia 

Wziąć klucz sześciokątny, 

który znajduje się w 

pokrywie baterii 

Przekręcić śrubę mocującą 

znajdującą się na boku 

wewnętrznej dźwigni w 

prawo, równocześnie 

wciskając przycisk 

uchwytu bezpieczeństwa. 

Wyłączanie 

uchwytu 

bezpieczeństwa 

Przekręcać śrubę mocującą 

na boku wewnętrznej 

dźwigni w lewo, aż 

wyskoczy przycisk 

uchwytu. 

Należy uważać, aby nie zgubić śruby mocującej, gdy jest poluzowana w czasie ustawiania funkcji. 

Ostrzeżenie – 

Włączanie uchwytu 

bezpieczeństwa 

Klucz sześciokątny 

Klucz sześciokątny 

Wziąć klucz sześciokątny, 

który schowany jest w 

pokrywie baterii. 
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 Wychodzenie, gdy wciśnięty jest przycisk uchwytu bezpieczeństwa 

Przekręcić w dół dźwignię wciskając przycisk 

uchwytu bezpieczeństwa 

Przykład 

Ostrzeżenie – 

■Śruba blokująca nie powraca w przypadku, gdy przycisk nie jest wciśnięty. 

■Gdy włączony jest czujnik przeciwpożarowy, funkcja ciągle działa tak, że użytkownik musi postępować zgodnie z procedurą 

otwierania drzwi. 
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Automatyczny / ręczny tryb blokowania 

Czujnik automatycznego blokowania, który wykrywa zamykanie drzwi i automatycznie blokuje drzwi w ciągu 5 sekund. Tryb 

automatycznego blokowania jest domyślnym ustawieniem fabrycznym. 

Ustawienie to 

włącza tryb 

automatycznego 

blokowania 

Wysuń przycisk trybu 

Tryb. 

Tryb ręczny Tryb automatyczny 

Ustawienie to 

włącza tryb 

ręcznego 

blokowania 

Wciśnij przycisk trybu 

Tryb. 

Tryb automatyczny Tryb ręczny 
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Tryb blokady wymuszonej 

Tryb zewnętrznej wymuszonej blokady 

Przyłożyć kartę 
Ustawienie 

trybu 

zewnętrznej 

wymuszonej 

blokady za 

pomocą karty - 

klucza 

Potwierdzenie zewnętrznej wymuszonej blokady 

Przyłożyć kartę - klucz do czytnika 

kart na czas 5 sekund, aż do 

usłyszenia 3 dźwięków "beep". 

Ustawienie trybu zewnętrznej 
wymuszonej blokady jest 
sygnalizowane dźwiękiem "Di-
ri-ric". 

5 sekund 

Wcisnąć przycisk Potwierdzenie zewnętrznej 

wymuszonej blokady 

Ustawianie trybu 

zewnętrznego 

wymuszenia 

Ustawianie 

trybu 

zewnętrznej 

wymuszonej 

blokady za 

pomocą kodu 

zabezpieczając

ego 

Gdy włączony jest tryb wewnętrznej wymuszonej blokady, klawiatura nie funkcjonuje. 

Jeżeli ktokolwiek podejmie próbę weryfikacji z zewnątrz za pomocą kodu zabezpieczającego lub karty,  

zacznie działać dźwiękowy sygnał ostrzegawczy "beep". 
Włączanie trybu 

odblokowanie 

Przyłożyć dłoń do 

klawiatury 

Wprowadzić kod 

zabezpieczający 

na 3 sekundy, aż do 
usłyszenia 3 "beep" 

Tryb wewnętrznej wymuszonej blokady 

blokady jest 
zakończone, gdy 
słychać dźwięk 
"Di-i   i –ric". 
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Alarm włamanie / uszkodzenie 

Gdy zamek jest uszkodzony lub ktokolwiek wyłamuje go siłą, 

gdy jest zablokowany, pojawia się  alarm 80dB 

Wyłączanie alarmu (Wybrać jedną z czterech opcji przedstawionych poniżej.) 

Wcisnąć 

przycisk [Odblokowane] 

Wcisnąć i przytrzymać 

Wprowadzić kod 

zabezpieczający 

Przyłożyć swoją kartę 
przycisk [Rejestracja] 

lub lub lub 

przez 5 sekund 
 na zdalnym sterowaniu 
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Nieupoważnione odblokowanie  

Po próbie nieupoważnionego odblokowania nie jest dostępna żadna funkcja klawiatury. Niezależnie od 

tego, działa alarm sygnalizujący włamanie lub uszkodzenie. 

■ Jeżeli próby wprowadzenia niewłaściwych kodów 

zabezpieczających lub użycia niezarejestrowanych kart - 

kluczy podejmowane są  5 razy z rzędu, zamek zostanie 

zablokowany na 3 minuty i będzie migotać LED. 

Blokada przez 3 minuty 

5 razy 

Podświetlone cyfry na klawiaturze pokazują 

pozostały czas 

■ System podejmie działanie automatycznie po 3 minutach od 

zablokowania. 

Wznowienie działania 

Po wciśnięciu [Rejestracja] na 

tylnym korpusie lub przekręceniu w dół dźwigni z 

jednoczesnym wciskaniem przycisku wyjścia na uchwycie 

bezpieczeństwa, działanie zostanie wznowione. 
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Sterowanie głośnością 

Funkcja ta pozwala na sterowanie poziomem dźwięków  tak, że drzwi można otworzyć nie przeszkadzając innym. 

Tryb cichy 
Ustawianie przycisku głośności na "0" 

Tryb normalny 

Ustawianie przycisku głośności na "1" 

Tryb głośny 
Ustawianie przycisku głośności na "2" 
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Użycie i wymiana baterii 

Żywotność baterii 

(pojedynczej) 
Żywotność baterii 
zależy od 
temperatury, 
wilgotności, 
częstotliwości 
użycia i jakości 
baterii. 

1,5V baterie alkaliczne typu AA  
Do zasilania produktu stosowane są 
cztery 1,5V alkaliczne baterie AA, 
które mogą być używane przeciętnie przez 
10 miesięcy, przy założeniu, że włączane są 
na 10 cykli roboczych w ciągu dnia. 

Sposób użycia– rzeczywisty rozmiar 

Ostrzeżenie o konieczności 

wymiany baterii 
Nie można mieszać nowych i 

używanych baterii. Świeci czerwona LED Wymienić wszystkie 4 baterie, gdy 
zabrzmi melodia ostrzegająca przed 
ich niskim poziome i zaświeci  się 
czerwona dioda LED. (Należy używać 
autentycznych baterii alkalicznych) 

Gdy słychać 
melodię 
ostrzegającą 
przed niskim 
poziomem baterii 

(Czerwona) 

Ostrzeżenie - 

Przy wkładaniu baterii zawsze sprawdzać, gdzie znajdują się bieguny (+) i (-). 

Należy używać oryginalnych baterii alkalicznych. Za uszkodzenia powstałe w 

wyniku używania niewłaściwych baterii odpowiedzialność ponosi 

użytkownik. Ryzyko wybuchu baterii, jeżeli zastosowano niewłaściwy rodzaj. 

Baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją. 

 

Wyświetlanie statusu operacji (Smart Pad) 

Zewnętrzna /wewnętrzna wymuszona 

blokada 

Począwszy od lewej kolumny, włącza się dioda 

LED i jej światło dwukrotnie przemieszcza się 

od lewej do prawej. 

Ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii 

Świeci się ikona baterii. 

Ostrzeżenie o włamaniu / uszkodzeniu 

Gdy zdarzy się włamanie lub uszkodzenie to 

świecąca dioda LED przemieszcza się w 

kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara. (Alarm trwa przynajmniej 

30 minut) 

Ostrzeżenie o blokadzie ruchu rygla 

Świeci się ikona blokady. 

Rejestracja kodu zabezpieczającego 

Przy rejestrowaniu kodu zabezpieczającego, 

pokazuje, czy użytkownik ma prawidłową 

rejestrację. 

(Dobrze: W przypadku rejestracji 1, 2, 3,4, 5 i 6 

Ostrzeżenie o nieupoważnionym odblokowaniem 

Jeżeli próby wprowadzenia niewłaściwych kodów zabezpieczających lub 

użycia niezarejestrowanych kart - kluczy podejmowane są 5 razy z rzędu, 

zamek będzie zablokowany na około  3  minuty i będzie migać dioda 

LED. 

Rejestracja karty-klucza 

Przy rejestrowaniu kart -kluczy, na klawiaturze 

wyświetlana jest liczba zarejestrowanych kart-

kluczy. 

1 
minuta 
upłynę
ła 

1 minuta 
upłynęła 

Początek ostrzeżenia o 
nieupoważnionym odblokowaniu 

(Dobrze: 3 wyświetla się 3 klucze 
3 minuty 2 minuty 1 minuta 

pozostało pozostało pozostało 

zarejestrowano) 
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Opcja 

Moduł sterowania zdalnego 

Moduł sterowania zdalnego należy zainstalować przed użyciem zdalnego sterowania. Otworzyć pokrywkę 

baterii i wsunąć moduł w gniazdo. Poprawność funkcjonowania modułu można sprawdzić poprzez obsługę 

zdalnego sterowania. 

Instalowanie modułu zdalnego sterowania 

Ponownie włożyć baterie, 

sprawdzając położenie (+) 

i (-). 

Otworzyć pokrywkę 

baterii i wyjąć 

wszystkie baterie. 

Wsunąć moduł sterowania 

zdalnego w gniazdo 
Potwierdzenie 
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Zdalne sterowanie 

Zdalne sterowanie to system FSK (Frequency Shift Keying), który wykorzystuje system enkodowania Floating ID zmieniający 

bezprzewodowy kod za każdym razem, gdy jest używany tak, że nie występuje ryzyko włamania się do systemu. System jest 

bezkierunkowy, a jego zakres roboczy wynosi od 10 do 20m. 

Ostrzeżenie Zakres roboczy może różnić się w zależności od otoczenia instalacji. Ponowna rejestracja automatycznie usuwa 

wcześniej zarejestrowanego zdalnego sterowania. 

Rejestrowanie zdalnego sterowania 

Wcisnąć przycisk 
[Rejestracja] znajdujący 
się na przedzie modułu 
zdalnego sterowania za 
pomocą kołeczka 

Sprawdzić działanie  

zdalnego 

sterowania 

Wcisnąć Wcisnąć 
Wcisnąć 

Przycisk [Rejestracja] przyciski Przycisk [Rejestracja] 

Można zarejestrować po 
kolei do 5 układów 
zdalnego sterowania. 
Aby dokonać kolejnych 
rejestracji, należy wcisnąć 
przycisk [rejestracja] przy 
każdym zdalnym 
sterowaniu w 10 
sekundowych odstępach. 
Zdalne sterowania wydaje 
dźwięk "beep", gdy jest 
właściwie zarejestrowane.  

Wcisnąć przycisk 

[otwarte] lub 

[zamknięte] aby 

sprawdzić 

działanie 
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Usuwanie rejestracji zdalnego sterowania 

Usuwanie rejestracji 

zdalnego sterowania 

Wcisnąć Wcisnąć Wcisnąć 

przyciski Przycisk [Rejestracja] Przycisk [Rejestracja] 

Rejestracja zdalnego 
sterowania jest usunięta, gdy 
słychać dźwięk "di-ri-ri-
ring". 

Sposób użycia zdalnego sterowania 

Odblokowywanie drzwi Wymiana baterii Blokowanie drzwi 

przycisk [otwarte], a drzwi Wcisnąć przycisk [zamknięte], a drzwi Otworzyć pokrywkę baterii znajdująca się z tyłu 
modułu zdalnego sterowania i wymienić baterie. będą odblokowane w ciągu 2 - 3 sekund. będą zablokowane w ciągu 2 - 3 sekund. 

Wcisnąć [ ] 
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Ostrzeżenia 

Awaryjne źródło zasilania 

W przypadku całkowitego rozładowania baterii, jako źródła zasilania zamka elektrycznością można użyć  baterii 9V. Odblokować kartą-

kluczem lub kodem zabezpieczającym, gdy bateria 9V jest podłączona tak, jak na poniżej instrukcji. Rozładowane baterie należy 

wymienić na nowe. 

Przytrzymanie 

baterii 9V 

Wymiana 

baterii 

Rozładowane Użyć kodu zabezpieczającego Potwierdzenie 

Otworzyć 

drzwi 

Przyłożyć dłoń do klawiatury. 

Wprowadzić kod 

zabezpieczający i ponownie 

przyłożyć dłoń lub 

Wymienić 

wszystkie baterie 

Sprawdzić, czy karta-

klucz i kod 

zabezpieczający 

działają właściwie po 

wymianie wszystkich 

baterii. 

wcisnąć 
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Zgubienie karty-klucza 

Jeżeli została zgubiona osobista karta, wszystkie pozostałe karty muszą zostać 

wyrejestrowane w celu unieważnienia karty zgubionej. 

Zagubiona karta-klucz Ponowna  rejestracja karty-klucza 

Ostrzeżenie – 

W przypadku zgubienia karty-klucza lub, gdy użytkownik nie ma jej przy sobie należy wprowadzić kod zabezpieczający. 

Użytkownik odpowiada za złamanie blokady, gdy nie zarejestrował żadnego kodu 

zabezpieczającego. 

Wadliwe działanie produktu 

Za pomocą cienkiego kołeczka wcisnąć przycisk reset znajdujący się po lewej stronie 

(terminal zasilania awaryjnego) i ponownie spróbować z kluczem lub kodem 

zabezpieczającym. 

Jeżeli system dalej nie działa, należy wezwać serwis. 

Przycisk reset 
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Zastosowanie awaryjne kluczyka mechanicznego 

Gdy występują trudności z zablokowaniem lub odblokowaniem drzwi z powodów wyszczególnionych poniżej, 

należy otwierać zamek za pomocą kluczyka mechanicznego. 

• Zapomniany kod zabezpieczający 

■ Wadliwe działanie układu elektronicznego 

Należy zsunąć w dół pokrywkę 

Otwór 

kluczyka awaryjnego 

Pociągnąć w dół pokrywkę 

zabezpieczającą 

Ostrzeżenie – 

• Awaryjny kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie można nie 

uzyskać bezpłatnego serwisu, nawet w okresie gwarancji. 
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