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1.Informacje ogólne

➢ Napięcie robocze: 3.6~4.8V

➢ Żywotność baterii: 1 rok, maximum 30,000 operacji otwarcia

➢ Możliwa liczba użytkowników 128szt kart użytkowników , 128 zestawów

kodów PIN, 1 sztuka Handheld lub 1 karta zarządzająca.

➢ Długość kodu PIN 4~6 cyfr

➢ Typ karty: Mifare s50/s70

➢ Odległość komunikacyjna: karta magnetyczna < 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.Zmiana uniwersalnego kodu PIN

➢ Pierwotny kod zamka to cztery zera „0000”

➢ W pierwszym kroku należy rozkręcić przykrywkę panelu , a następnie

przytrzymać przycisk SET znajdujący się na płytce scalonej aż zaświeci się

dioda na dłuższą chwilę.

➢ Następnie wprowadzamy na klawiaturze kombinację *0000(Pierwotny

kod)#0+nowe hasło główne #0+nowe hasło#

➢ Przykład: *0000#02468#02468#
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3.Dodawanie nowego PIN dla użytkownika

➢ Aby dodać nowy PIN dla użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze

kombinację *hasło główne# komenda+ numer użytkownika# nowe hasło

użytkownika#

➢ Przykład: *2468#11002#1357#

4.Dodawanie karty użytkownika

➢ Aby dodać kartę użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze

kombinację *hasło główne# komenda+ numer użytkownika# karta#

➢ Przykład: *2468#12003#karta#

5.Dodawanie PIN i użytkownika (podwójne sprawdzenie)

➢ Aby dodać do użytkownika i kartę i kod PIN należy wprowadzić na

klawiaturze kombinację *hasło główne# komenda + numer użytkownika

#karta# kod PIN#

➢ Przykład: *2468#13005#karta#1458#
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6.Dodawanie PINU do przypisanej już karty

➢ Aby dodać do istniejącej już karty użytkownika dodać kod PIN należy

wprowadzić na klawiaturze kombinację *hasło główne# komenda +

numer użytkownika# kod PIN#

➢ Przykład: *2468#14003#2367#

7.Usuwanie użytkownika

➢ Aby usunąć użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację

*hasło główne# komenda+ nr użytkownika do usunięcia#

➢ Przykład: *2468#2003#

8.Ustawianie czasu otwarcia

➢ Aby ustawić czas po jakim zamek będzie się zamykać należy wprowadzić

na klawiaturze kombinację *hasło główne# komenda+ czas {01~99}#

➢ Przykład: *2468#302# (Ustawienie czasu na 00 pozostawi
zamek w trybie stale otwartym)

9.Potwierdzanie kodu # dodawanie/usuwanie opcji

➢ Aby ustawić i usunąć funkcję potwierdzania kodu kratką należy

wprowadzić na klawiaturze kombinację *hasło główne # komenda+

dodawanie funkcji/ usuwanie funkcji #

➢ Przykład: *2468#800/801#
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10.Włączanie i wyłączanie dźwięku klawiatury

➢ Aby włączyć i wyłączyć dźwięk klawiatury w zamku należy wprowadzić na

klawiaturze kombinację *hasło główne# komenda+ dodawanie/

usuwanie funkcji#

➢ Przykład: *2468#810/811#

11.Działania specjalne

➢ W razie nagłych wypadków zamek możemy otworzyć kluczem fizycznym,

należy wsadzić klucz do środka , a następnie obrócić go w prawidłowym

kierunku.

Serwis telefoniczny, numery telefonów serwisantów: 

+48 570 856 991 -> 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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