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1.Informacje ogólne

➢ Napięcie robocze: 3.6~4.8V

➢ Żywotność baterii: 30,000 operacji otwarcia

➢ Możliwa liczba użytkowników 128 szt. kart/użytkowników

➢ Typ karty: Mifare s50/s70 13,56 MHz

➢ Odległość komunikacyjna: karta zbliżeniowa< 2cm

➢ Temperatura pracy -30℃-60℃

➢ Wilgotność: 95%

➢ Stopień ochrony(IP): zewnętrzna IP56, wewnętrzna IP43

➢ Wymagana grubość drzwi 38mm-90mm

➢ Wymagania dotyczące zamka 70mm-95mm

2.Dodawanie/usuwanie karty zarządzającej

➢ Rozkręcając pokrywę panelu i naciskając przycisk "Set" na tylnej płytce 

scalonej wchodzimy w tryb programowania (zamek będzie migać na 
czerwono).

➢ Zbliż kartę management, jeśli zamek wyda pojedynczy dźwięk, oznacza 

to, ze dodawanie karty zarządzającej zostało zakończone pomyślnie.

➢ Aby usunąć taką kartę, powtarzamy całą procedurę. Tym razem zamek 

wyda podwójny sygnał dźwiękowy, ponadto karty użytkowników 

dodane za pomocą tej karty również zostaną usunięte.

➢ Potrójny sygnał oznacza niepomyślne dodawanie karty zarządzającej.
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3.Dodawanie karty użytkownika
➢ Aby dodać kartę użytkownika należy zbliżyć kartę zarządzającą , kiedy 

zamek wyda dźwięk należy zbliżyć niezarejestrowaną kartę 

użytkownika.

➢ Całość zostanie zakomunikowana pojedynczym sygnałem dźwiękowym, 
oznacza to pomyślne zakończenie operacji.

➢ W przypadku usuwania , cała procedura wygląda identycznie, a całość 
zostanie zakomunikowana podwójnym sygnałem dźwiękowym.

4.Działania specjalne

➢ Jeżeli karta użytkownika zostanie zgubiona należy usunąć kartę 
zarządzającą i skonfigurować ponownie.

➢ W razie nagłych wypadków zamek możemy otworzyć kluczem fizycznym.

Serwis telefoniczny, numery telefonów serwisantów: 

+48 795 663 109 -> telefon serwisowy

Pozostałe numery: 
+48 61 307 22 35
+48 784 037 299,

W razie awarii zamka lub innego elementu systemu awarię należy zgłosić na jeden z

powyższych numerów lub drogą elektroniczną na email serwis@wano.pl 
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