
Komunikaty z zamka / Rozwiązywanie  problemów

Karta Gościa nie otwiera 
zamka

Zbliż kartę Master

Karta Master otwiera
drzwi

Przyłóż kartę gościa
jeszcze raz

Karta Master nie
otwiera drzwi

Gdy karta jest 
przyłożona i nie ma 

sygnałów dźwiękowych 
i świetlnych

Jeśli LED świeci się na czerwono-
niebiesko, zasuwa jest zamknięta 

lub wystąpiła usterka systemu 
zatrzaskowego

Sprawdź zasuwę lub jej system

Ponownie skonfiguruj Kartę 
Gościa i Kartę Zegarową by 
ustawić czas zamka i datę

Ponownie skonfiguruj Kartę Gościa 
lub zmień hasło pokoju. Upewnij się, 

że zegar twojego komputera jest 
prawidłowo ustawiony. Podaj hasło 

pokoju by dopasować zamek

Ponownie skonfiguruj Kartę Gościa 
lub zmień hasło pokoju. Upewnij się, 

że zegar twojego komputera jest 
prawidłowo ustawiony. Podaj hasło 

pokoju by dopasować zamek

Ponownie wydaj Kartę Gościa

Anuluj kartę z czarnej listy

Przyłóż Kartę Zegarową by 
zaktualizować zamek

Wydaj Czystą Kartę by zresetować 
zamek i stwórz nową kartę 

inicjalizacyjną by zainstalować 
informacje ponownie.

Dwa długie "tyknięcia" 
gdy karta jest 

przyłożona

Gdy karta jest 
przyłożona, a LED miga 

raz na czerwono, nie 
wydając dźwięku

Gdy karta jest 
przyłożona, a LED miga 

4 razy na czerwono i 
wydaje 4 krótkie 

"tyknięcia"

Zamek nie jest 
zainstalowany

Wystąpił błąd w zamku

Problem z obwodem
elektrycznym

Kable nie są 
prawidłowo 
podłączone

Sprawdź i podłącz 
kable

Wydaj kartę inicjalizującą

by zainstalować wszystkie 
informacje w zamku

Niska bateria lub 
włożona niepoprawnie

Sprawdź pozycję

baterii lub ją wymień
1

Karta jest niezaktualizowana 
jeśli słyszysz dwa krótkie 

"tyknięcia" a LED dwa razy 
miga na czerwono

2

Gdy Karta Gościa jest przyłożona i 
słychać 3 krótkie "tyknięcia", a 

LED miga trzy raz na czerwono, 
oznacza to, że hasło jest 

niepoprawne

3

Gdy Karta Gościa jest 
przyłożona i numer karty nie 
pasuje do zamka, słyszysz 4 

krótkie "tyknięcia", a LED miga 4 
razy na czerwono

4

Gdy Karta Gościa jest przyłożona i 
słyszysz 6 krótkich "tyknięć" a LED 

miga 5 razy na czerwono, karta 
znajduje się na czarnej liście

5

Gdy Karta Gościa jest przyłożona i 
słyszysz 6 krótkich "tyknięć" a LED 

miga 6 razy na czerwono, karta 
została zatrzymana przez kartę z 

czarnej listy

6

Gdy Karta Gościa jest przyłożona i 
słyszysz 7 krótkich "tyknięć" a LED 

miga 7 razy na czerwono, zegar 
zamka zawiera błędy

7

Gdy Karta Gościa jest przyłożona i 
słyszysz 8 krótkich "tyknięć" a LED 
miga 8 razy na czerwono, zamek 

zawiera błędy

Wydaj Czystą Kartę by 
zresetować zamek i wydaj 

kartę inicjalizującą by 
zainstalować informację w 

zamku

Zmień płytkę obwodu 
elektrycznego, następnie 
wydaj kartę inicjalizacyjną 

by zainstalować informacje 
w zamku

Zmień płytkę obwodu 
elektrycznego i kartę 

inicjalizacyjną by 
zainstalować informacje w 

zamku

Gdy karta Master jest 
przyłożona i nie 

występują sygnały 
dźwiękowe ani świetlne

LED miga na niebiesko i 
słychać jedno krótkie 
"tyknięcie" i drzwi są 

nadal zamknięte

Sprawdź lub wymień

baterie
Baterie są puste

Karta Master nadal 
nie otwiera zamka

Karta Master nadal nie 
otwiera zamka

Karta Master nadal 
nie otwiera zamkaSilnik jest zamknięty

Sprawdź silnik i pin

Problem z obwodem 
elektrycznym
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