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Zestaw zamka w technologii bezprzewodowej, kompatybilny z systemem alarmowym Etiger 

S5 / S6 / bezpieczny Box V2 / secure Box / secure Hub. Zamek główny jest zamontowany w 

drzwiach, jest wysoce zabezpieczony przed zniszczeniem przez złodzieji z zewnątrz. Złodziej 

nie ma możliwości dostania się do zamka lub przewiercenia go.

Jest to zestaw inteligentnej blokady bezprzewodowej do użytku domowego. Składa się z 

blokady bezprzewodowej i dwóch zdalnych nadajników. Super mocne naklejki 3M 

zapewniają bezinwazyjny i prosty sposób instalacji: brak zniszczenia drzwi, brak dziur, 

bezprzewodowy bez zasilaczy. Algorytm szyfrujący 433Mhz gwarantuje wyższy poziom 

bezpieczeństwa.

Klawiatura może przechowywać do 500 użytkowników PIN / RFiD. Z powodu bardzo 

niskiego zużycia energii, klawiatura i piloty zdalnego dostepu mogą pracować nawet przez 

rok (przy ok. 30 użyciach dziennie), a sam zamek może działać do 6 miesięcy. W przypadku 

słabej baterii urządzenie samo przypomni o konieczności jej wymiany. 

- 500 użytkowników PIN / RFiD
- 4-8 cyfr kodu PIN, 13,56 MHz karta M1 (alternatywna)
- Z dwoma pilotami
- Technologia szyfrująca 433 MHz
- Odległość komunikacji: Max 50m
- Bardzo niskie zużycie energii 

Cechy

Wprowadzenie



GGGłówne części



Uproszczona instrukcja
Funkcje

Wejście do trybu ustawień:

Zmiana kodu administratora:

UWAGA:Proszę zapamiętaćNowy kod,

ponieważ nie można go przywrócić do

domyślnego.

Dodaj PIN użytkownika:

Dodaj brelok RFiD użytkownika:

Dodaj odcisk palca:

Usuń użytkownika:

Wyjście z trybu ustawień:

Jak otworzyć drzwi kodem 

PIN Wejście:

Wejście brelokiem:

PIN+brelok:

Wejście na odcisk palca:

Wejdź i wyjdź z trybu programowania

Działanie

*(123456)#

(123456 domyślny kod administratora) 0 (Nowy

kod) # (Powtórz nowy kod) # (kod: 6 cyfr)

1 (Nr użytkownika) # (PIN) #(Powtórz PIN) #

1 (Przyłóż brelok)

1 (Nr użytkownika) #(Odcisk

palca)#(Ponownie odciśnij palec) #

2 (Nr użytkownika) #

2 (Przyłóż brelok)

*

PIN #

(Przyłóż brelok)
(Przyłóż brelok(PIN) #
(Odcisk palca)

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu programowania:

2. Wyjście:

* (kod administratora) # 
(domyślny 123456)
*

Ustaw kod administratora

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe

1. Wejście w tryb programowania:
2. Zmień kod administratora:

3. Wyjście:

Proszę zapamiętać kod, ponieważ kod administratora nie może zostać zresetowany.

* (kod administratora) # 
0（nowy kod administratora）#
（powtórz nowy kod adminis-
tratora)# Kod administratora to
dowolne 6 cyfr
*

PROGRAMOWANIE



Zmina PIN          

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1.Zmiana PIN: 
    Zmiana PIN ogólnego
                      lub
    Zmiana PIN przez nr użytkownika

2. Wyjście:

Uwaga: Poniższe czynności są wykonywane poza trybem programowania.

*  (Zczytaj kartę) (Stary PIN) # (Nowy PIN) #
(Powtórz nowy PIN) #

*  (Nr użytkownika) # (Stary PIN) # (Nowy PIN) 
# (Powtórz nowy PIN) # 

Wyjście automatyczne

Dodaj użytkownika PIN

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu programowania:
2. Dodaj PIN:

3. Wyjście:

Nr użytkownika: 0~499
Długość PIN : 4~8 cyfr

* (kod administratora) # 
1 (Nr użytkownika) # (PIN) # (Powtórz PIN) #
Użytkownicy mogą być dodawani w sposób
ciągły
*

Dodaj brelok RFiD          

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu programowania:
2. Dodaj brelok: 
Korzystanie z Auto Nr użytkownika 
(Umożliwia przypisanie breloka) 
                     Lub

2. Dodaj brelok: 
    Wybierz Nr użytkownika i przypisz 
brelok
3. Wyjście

Nr użytkownika: 0~499
Typ karty: Karta M1 13,56 MHz

* (kod administratora) # 
1 (Przyłóż brelok) # 
Karty można dodawać w sposób
ciągły.

1(Nr użytkownika) # (Przyłóż brelok) #

*

Dodaj odcisk palca

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1.Wejście trybu parowania:
2. Dodaj odcisk palca: 
     Wybierz Specyficzny Nr użytkowni-
ka

3. Wyjście:

Nr użytkownika: 0~499

* (kod administratora) # 
1(Nr użytkownika) #(odcisk pal-
ca)#(odcisk palca)# 

*



Ustawienia trybu bezpieczeństwa
W trybie bezpieczeństwa można ustawić odmowę dostępu przez 10 minut po 10
nieudanych próbach podania kodu PIN
(Domyślne ustawienie fabryczne - WYŁĄCZONE). 

Usuwanie użytkownika           
Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu parowania:
2. Usuń użytkownika:
         lub
     Usuń brelok RFiD
         lub
     Usuń wszystkich użytkowników:
3. Wyjście:

* (kod administratora) # 
2 (Nr użytkownika) # 
Użytkownicy mogą być usuwani w sposób ciągły
2 (Przyłóż brelok #

2 (kod administratora) #
*

Ustawienia trybu dostępu      
Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu parowania:
2. Ad2. Wejście PIN:
     lub
     PIN + brelok:
     lub
     PIN lub brelok:
3. Wyjście:

* (kod administratora) # 
3 0 # 

3 1 #

3 2 # (ustawienia fabryczne)
*

Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu parowania
2. Dostęp Wył.
Lub
2. Dostęp Wł.
3. Wyjście

* (Master Code) #
6 0 #  (ustawienia fabryczne) 

6 1 # 
*

Ustawienia brzęczka     
Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
1. Wejście do trybu parowania
2. Brzęczyk Wył.
Lub
2. Brzęczyk Wł.
3. Wyjście

* (kod administratora) #
7 0 #  

7 1 # (ustawienia fabryczne)
*



Zamek zostanie automatycznie zablokowany po około 8-10 sekund po jego otwarciu. Jeśli
chcemy go zablokować szybciej, należy nacisnąć “0 #” na klawiaturze lub przycisk blokady
na zdalnym pilocie, zostanie natychmiast zablokowany.

Szybkie zamknięcie zamka

(Użądzenia są już sparowane, gdy wychodzą z fabryki, jeśli nie ma problemu,
użytkownicy nie muszą wykonywać tej operacji).

Parowanie bezprzewodowego pilota /klawiatury z bezprzewodowym zamkiem

Inne
Obsługa użytkowników
Kroki programowania Kombinacje klawiszowe
Wejście PIN:
Wejście brelokiem:
Odcisk palca
PIN + brelok:
Pilot zdalnego sterowania:

(PIN) #
(Przyłóż brelok)    
(Odciśnij palec)
(Przyłóż brelok) (PIN) #
Wciśnij 

Uwaga: 1. Zamek bezprzewodowy może łączyć maksymalnie 16 części (klawiatura + pilot).
              2. Podczas parowania wszystkie części muszą być sparowane. Jeśli potrzebujesz  
dodać jeszcze jedną część, musisz ponownie sparować wszystkie części.

Krok 1: Wejście do trybu parowania
Otwórz pokrywę baterii zamka, naciśnij mały okrągły przycisk po lewej stronie baterii,
przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

Krok 2: Parowanie bezprzewodowej klawiatury
Naciśnij przycisk “0#” na klawiaturze, przytrzymaj go przez 2 sekundy, aż usłyszysz dwa
sygnały dźwiękowe z blokady, co oznacza, że parowanie powiodło się.

Krok 3: Parowanie zdalnego pilota
Naciśnij dowolny przycisk na nadajniku zdalnym, przytrzymaj go, aż usłyszysz dwa
sygnały dźwiękowe z funkcji Zablokuj, co oznacza pomyślne parowanie.

Krok 4: Wyjście z trybu parowania
Po powiązaniu wszystkich części ponownie naciśnij mały okrągły przycisk blokady
bezprzewodowej, przytrzymaj, aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, co oznacza
pomyślne zakończenie parowania.



StatusUrządzenie

Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna

Niski poziom
baterii

Czuwanie

Wejście do 
trybu 

parowania

Świeci 
1,5 s

Otwarcie
zamka

Naciśnij 

Zła 
operacja

Nieprawidłowy 
PIN/brelok/
Odcisk 

Wł. przez 
1 s

Wł. przez 
1 s

Wł. przez 
1 s

Dioda świeci przez 1
sekundę

Wł. przez 
1 s

Klawiatura
(odcisk
palca)

Zdalny
transmiter

Wyjście z 
trybu 

parowania

Ikona słabej 
baterii na panelu

Niski
poziom
baterii

Parowanie Wł.

Odblokowanie

Zablokowanie
Zamknięcie

Niski poziom
baterii

LED świeci i wydaje dźwięk

Wciśnij 
przycisk

Czerwony 
LED

(Uwaga: zamek otworzy się automatycznie, gdy bateria jest zbyt
niska lub wyczerpie się, proszę wymienić baterię wcześniej!）
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Wł. przez 
3 s

Zielony
LED

Słaba bateria
Ikona

Gdy dioda LED jest
słaba, wymień baterię

Brzęczek

1 dźwięk

1 dźwięk

1 dźwięk

1 dźwięk

1 dźwięk

2 dźwięki

3 dźwięki

3 dźwięki

3 dźwięki po
naciśnięciu dowol-
nego przycisku

1 długi dźwięk


