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NOWOCZESNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA HL929  

TRYB AUTONOMICZNY 

Dziękuję za wybór firmy WANO Solutions. Inteligentny zamek, który zapewni dużą wygodę i 

bezpieczeństwo twojego życia. Aby zoptymalizować działanie twojego zamka, proszę 

przeczytaj niniejszą instrukcję użytkownika. 

1. Parametry zamka

• napięcie zasilania 6V DC (4 szt. AA lub AAA baterii alkalicznych)

• zużycie prądu (gdy pracuje) ≤ 300 mA

• zużycie prądu ( w stanie spoczynku) ≤ 24 µA

• masa zamka 2,5 – 3,5 kg (w zależności od modelu)

• temperatura pracy -10 ÷ 60˚C

• napięcie alarmujące o niskim poziomie baterii: 4,8 V

2. Karta funkcyjna i klucz mechaniczny

Karta funkcyjna zawiera kartę master i karty użytkownika; klucz mechaniczny jest używany do 

awaryjnego otwarcia. Karta master jest używana do tworzenia kart użytkownika (key card), 
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które mogą otworzyć zamek. Karta master nie otwiera zamka, tak jak jest to w przypadku 

karty użytkownika (w przypadku niektórych modeli karta master otwiera zamek, ale nie 

poleca się używania w tym celu). 

3. Schemat podłączenia przewodów

4. Tworzenie karty master

Wsadź baterie, pierwsza karta która zostanie zbliżona do nowego zamka zostanie uznana jako karta 

master. Jeśli chcesz utworzyć nową kartę master, wciśnij przycisk reset opisany jako „SW” lub „S1” po 

wewnętrznej stronie szyldu przez 3 sekundy. Po długim dźwięku „beep” i zaświeceniu się diody LED 

na niebiesko, przyłóż kartę, którą chcesz aby była kartą master na 8 sekund, zamek wyda dźwięk 

„beep-beep” jeden długi i jeden krótki. Dioda LED zaświeci się na niebiesko, kiedy karta master 

zostanie utworzona. Każdy zamek może mieć jedną kartę master, kolejna karta master zastępuje 

poprzednią. Po utworzeniu nowej karty master, poprzednia karta master i karty użytkowników 

zostaną usunięte.   

Operacja: wciśnij przycisk resetu na 3 sekundy + zbliż nową kartę master na 8 sekund (1 raz) 

Uwaga: Jeśli wciśniesz przycisk reset i nie zbliżysz żadnej karty na więcej niż 8 sekund to wcześniejsze 

karty nie zostaną usunięte. 
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5. Tworzenie kart użytkowników (max 5 grup, każda po 50 kart)

5.1. Tworzenie karty użytkownika w grupie 1

Zbliż kartę master 1 raz, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, zbliż nową kartę RFID, którą 

chcesz, aby stała się kartą użytkownika, po krótkim dźwięku „beep”, karta będzie dodana do 

zamka. 

Operacja: karta master (jeden raz) + nowa karta użytkownika (jeden raz) 

Uwaga: 

1) kiedy tworzysz kartę użytkownika, dioda LED mruga na niebiesko z jednym dźwiękiem

„beep” oznacza utworzenie karty. Można kontynuować dodawanie kolejnych kart dopóki

dioda LED nie przestanie mrugać. Dioda przestaje mrugać 8 sekund po zbliżeniu ostatniej

karty.

2) kiedy tworzysz kartę użytkownika, dioda LED mruga na niebiesko i przyłożysz kartę, która

już uprzednio była dodana – zostanie ona usunięta – zamek wyda długi dźwięk „beep”.

3) jeśli potrzebujesz kartę, która może otworzyć dolną zapadkę, wysuń ją przed zbliżeniem

karty, która ma zostać utworzona jako karta użytkownika.

5.2. Tworzenie karty użytkownika w grupie 2 

Zbliż kartę zarządzającą 2 razy, dioda LED zaświeci się na niebiesko, zbliż nową kartę RFID, 

którą chcesz, aby stała się kartą użytkownika, po krótkim dźwięku „beep”, karta będzie 

dodana do zamka. 

Operacja: karta master (dwa razy) + nowa karta użytkownika (jeden raz) 

5.3. Tworzenie karty użytkownika w grupie 3 

Zbliż kartę zarządzającą 3 razy, dioda LED zaświeci się na niebiesko, zbliż nową kartę RFID, 

którą chcesz, aby stała się kartą użytkownika, po krótkim dźwięku „beep”, karta będzie 

dodana do zamka. 

Operacja: karta master (trzy razy) + nowa karta użytkownika (jeden raz) 

5.4. Tworzenie karty użytkownika w grupie 4 

Zbliż kartę zarządzającą 4 razy, dioda LED zaświeci się na niebiesko, zbliż nową kartę RFID, 

którą chcesz, aby stała się kartą użytkownika, po krótkim dźwięku „beep”, karta będzie 

dodana do zamka. 

Operacja: karta master (cztery razy) + nowa karta użytkownika (jeden raz) 
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5.5. Tworzenie karty użytkownika w grupie 5 

Zbliż kartę zarządzającą 5 razy, dioda LED zaświeci się na niebiesko, zbliż nową kartę RFID, 

którą chcesz, aby stała się kartą użytkownika, po krótkim dźwięku „beep”, karta będzie 

dodana do zamka. 

Operacja: karta master (pięć razy) + nowa karta użytkownika (jeden raz) 

6. Usuwanie kart użytkowników

6.1. Usuwanie kart użytkowników w grupie 1

Zbliż kartę zarządzającą 1 raz, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, nie zbliżaj żadnej 

karty przez 8 sekund. Po długim dźwięku wszystkie karty z tej grupy zostaną usunięte. 

Operacja: karta master (jeden raz) 

6.2. Usuwanie kart użytkowników w grupie 2 

Zbliż kartę zarządzającą 2 razy, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, nie zbliżaj żadnej 

karty przez 8 sekund. Po długim dźwięku wszystkie karty z tej grupy zostaną usunięte. 

Operacja: karta master (dwa razy) 

6.3. Usuwanie kart użytkowników w grupie 3 

Zbliż kartę zarządzającą 3 razy, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, nie zbliżaj żadnej 

karty przez 8 sekund. Po długim dźwięku wszystkie karty z tej grupy zostaną usunięte. 

Operacja: karta master (trzy razy) 

6.4. Usuwanie kart użytkowników w grupie 4 

Zbliż kartę zarządzającą 4 razy, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, nie zbliżaj żadnej 

karty przez 8 sekund. Po długim dźwięku wszystkie karty z tej grupy zostaną usunięte. 

Operacja: karta master (cztery razy) 

6.5. Usuwanie kart użytkowników w grupie 5 

Zbliż kartę zarządzającą 5 razy, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, nie zbliżaj żadnej 

karty przez 8 sekund. Po długim dźwięku wszystkie karty z tej grupy zostaną usunięte. 

Operacja: karta master (pięć razy) 

6.6. Usuwanie jednej karty użytkownika 

Zbliż kartę zarządzającą od 1 do 5 razy, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, zbliż kartę, która ma 

zostać usunięta. Po długim sygnale „beep” karta została usunięta. 
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Operacja: karta master (jeden, dwa, …, pięć razy) + karta użytkownika, która ma zostać usunięta 

(jeden raz)  

6.7. Usuwanie wszystkich kart użytkowników 

Zbliż kartę zarządzającą 7 razy, dioda LED zacznie mrugać na niebiesko, nie zbliżaj żadnej karty przez 

8 sekund. Po długim sygnale „beep” wszystkie karty zostały usunięte. 

Operacja: karta master (siedem razy) 

Uwaga: jeśli zbliżysz kartę master 8 razy, głośnik wyda dźwięk „beep, beep, beep”, i wyjdzie z 

trybu zarządzania kartami.   

7. Otwieranie drzwi

7.1 Otwieranie drzwi za pomocą karty użytkownika

Zbliż kartę użytkownika, po usłyszeniu dźwięku (bądź muzyki) oraz zaświeceniu się niebieskiej

diody LED naciśnij klamkę – drzwi powinny się otworzyć. 

Operacja: karta użytkownika (jeden raz) + naciśnij klamkę 

Uwaga:  

- Jeśli chcesz ustawić zamek stale otwarty zbliż kartę użytkownika i nie naciskaj klamki, zbliż tą

samą kartę w ciągu 3 sekund. Kiedy zamek jest w trybie stale otwarte zbliż kartę użytkownika,

zamek zablokuje się automatycznie.

- Zbliż kartę użytkownika i nie naciskaj klamki, po upływie 8 sekund zamek zablokuje się

automatycznie.

7.2 Otwieranie drzwi za pomocą klucza mechanicznego 

W przypadku, gdy bateria zamka się wyładuje albo będą problemy z elektryką, możesz użyć 

przyssawki albo magnesu, aby zdjąć zaślepkę na wkładkę. Włóż klucz i otwórz drzwi. 

Uwaga: Klucz mechaniczny należy użyć w przypadku nagłego wypadku – upewnij się, aby trzymać 

go w bezpiecznym miejscu. 
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8. Usterki i opcja ich rozwiązania

Usterka Powód Rozwiązanie 

1. Zbliżasz kartę użytkownika, 

zaświeca się czerwona dioda 

LED i zamek wydaje pięć 

dźwięków „beep”. 

1. Karta odczytu jest uszkodzona
2. Karta jest przypisana do innego

zamka 

1. Zbliż kartę

ponownie

2. Stwórz nową kartę

2. Zbliżasz kartę użytkownika, 

zaświeca się dwa razy 

czerwona dioda LED i zamek 

wydaje dwa dźwięki „beep”, 

zamek zostaje odblokowany. 

Niski poziom baterii. Zmień baterie 

3. Zbliżasz kartę użytkownika, 

zaświeca się raz niebieska 

dioda LED i zamek wydaje dwa 

dźwięki „beep”, zamek zostaje 

odblokowany. 

1. Zamek jest w trybie stale otwarte

2. Okablowanie nie jest dobrze

połączone z gniazdem J1.

3. Okablowanie bądź
serwomechanizm są popsute. 

1. Zbliż kartę jeszcze

raz 

2. Połącz okablowanie

jeszcze raz 

4. Zamek wydaje dźwięki 

alarmujące „beep beep beep 

beep…” 

Uszkodzona elektronika Wymiana elektroniki 
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