
Krty RFiD

3 administratorów, do 100 użytkowników

Przyciski dotykowe, bardzo trwały

Zdalny dostęp dla odwiedzających, pracowników obsługi, 

sprzątaczy i krewnych 

Alarm niskiego poziomu naładowania baterii

Wyposażony w port ładowania awaryjnego USB

W pudełku

Funkcje

Inteligentny zamek

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2x klucz

 WkrętyZamek

Adaptery

Szyld drzwiowy

Instrukcja

Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji

Mechaniczny
Odblokowanie 
klucza

Zabezpieczenie 
hasłem przed 

otwarciem

Otwieranie
kartą RIFD

Otwieranie 
aplikacją

Instrukcja obsługi



Poznaj swój zamek
1. Panel przedni
2. Kolumna połączenia
3. Trzpień
4. Zablokuj korpus
5. Taśma połączeniowa
6. Panel tylny
7. Przycisk „SET”
8. Śruby szyldu
9. Pokrywa baterii
10. Śruba pokrywy baterii
11. Tylny uchwyt
12. Śruby szyldu
13. Pokrętło blokady biegu 
wstecznego
14. Tylna blokada wiosła
15. Dead-bolt
16. Zatrzask
17. Zablokuj śruby korpusu
18. Kolumna połączenia
19. Otwór na klucz
20. Port zasilania awaryjnego
21. Uchwyt przedni

Przód (przedni korpus zainstalowany na zewnątrz drzwi)

Odcisk palca

Przycisk reset

Baterie alka-
liczne 1,5 V AA

Naciśnij 333 #, aby przełączyć głośność na „Wyciszony” ”Niski” ”Średni” 

”Wysoki” 

Dzwonek do drzwi: Naciśnij # w celu wyłączenia LED

Regulacja głośności

· Zamek powinien być prawidłowo zamontowany w zależności od kierunku 
otwarcia drzwi, ponieważ uchwyt nie może być regulowany.
· Drzwi powinny być w połowie otwarte podczas instalacji.
· Zamek nadaje się do drzwi o grubości 1,57 ~ 3,94 cala.
· Jeśli trzpień jest dłuższy niż grubość drzwi, należy go skrócić.

Zgodność blokady

Inteligentny zamek nadaje się do 4 rodzajów kierunku otwierania (lewy / 

prawy - wewnętrzny i lewy / prawy - zewnętrzny), jak pokazano poniżej. 

Potwierdź kierunek drzwi, a następnie wybierz prawidłową klamkę.

Przygotowanie do instalacji 

Umieszczenie 

Left Hand Door 
Indoor 

Left In

Outdoor 

Indoor

Left Out

Outdoor

Right Hand Door 
Indoor 

Right In

Outdoor 

Indoor

Right Out

Outdoor

Left�In/
Right�Out

Left�Out/
Right�In

Rygiel

Wybierz kierunek montażu rygla zatrzaskowego w stosunku do kierunku

otwierania drzwi.



Określ swój rozmiar, patrz poniższa tabela

1. Zamontuj 2 śruby łączące na panelu przednim,

2. Zainstaluj panel przedni. Włóż odpowiedni trzpień

do korpusu zamka.

b. Ostrożnie włóż złącze wiązki przewodów - przez 

środkowy otwór płyty montażowej. Zsuń wiązkę 

przewodów, wciskając ją w otwór z wycięciem.

Dopasuj trzpień do kwadratowego stalowego 

uchwytu przedniego panelu i przymocuj przedni pan-

el do drzwi, a następnie zrób to samo z drugiej strony

Kroki instalacji montażu inteligentnego zamka w drzwiach

Instalacja zamka

Zainstaluj tylny panel

a. Włóż tylną blokadę z 

powrotem do korpusu zamka,

można wyciąć jedną lub dwie 

części łopatki blokującej w za-

leżności od grubości drzwi.

Uwaga: Długość tylnej blokady

nie może przekraczać grubości 

drzwi.

B.Włóż i dokręć 2 śruby, aby 

zamocować tylny panel.

Ustawienia

Ustaw/zmień ustawienia kodu administratora
Kod administratora jest głównym hasłem do zamka.

Oprócz umożliwienia wejścia przez drzwi, służy również do konfiguracji blokady, w 

tym dodawania i usuwania użytkowników.

Krok Ikona Działanie Opis

Zdejmij pokrywę baterii, 

naciśnij „Set” (panel tylny) 

lub przytrzymaj * na klaw-

iaturze

Stuknij palcem

3 razy lub zbliż karty do

czytnika lub wprowadź 

hasło, a następnie klawisz #

Usłyszysz komunikat 

głosowy „Dodaj admin-

istratora”

Usłyszysz komunikat 
głosowy „Dodaj
 z powodzeniem”.

Stuknij w *, aby rozpocząć

Można dodawać różne odcis-

ki palców w celu poprawienia 

współczynnika identyfikacji.

Jeśli ustawiasz kod po raz 

pierwszy, domyślny kod to 

1234567890

Zmień kierunek korpusu zamka

Przesuń blokadę rygla, aby wcisnąć zatrzask

Wepchnij zatrzask w zamek i obróć o 180 

stopni.

Następnie przesuń blokadę spowrotem do 

pierwotnej pozycji

Włóż korpus zamka do ramy drzwi i 

przykręć

Zatrzask

Blokada

Otwór trzpienia

Dead-bolt

Lock Body(5052)

Połączenie szyldu
           Śruby

Otwór 
trzpienia

Tylna blokada

Grubość drzwi

3,98-5,48 cm

5,51-5,99 cm

7,01-8,00 cm

9,02-10,01 cm

>10,01 cm (Opcjonalnie)

Długość

trzpienia

8,00 cm

8,00 cm

10,01 cm

11,99 cm

14,00 cm

Długość montazowa 

szyldu

Długość śrub do montażu 

szyldu

3,51 cm

5,52 cm

5,52 cm

5,52 cm

5,52 cm

2,99 and 5,00 cm

2,99 and 5,00 cm

5,00 and 7,01 cm

7,01 and 8,99 cm

8,99 and 11,00 cm



Zamek może pomieścić do 20 unikalnych kodów użytkownika, każdy z nich ma

pamięć blokad od 1 do 20. Jeśli nowy kod zostanie zapisany pod numerem, w 

którym znajduje się już kod, nadpisze go. Aby nie nadpisać istniejącego już kodu, 

musisz pamiętać, które numery są już zajęte.

Ustawienia kodu użytkownika

Krok Ikona Działanie Opis

Zdejmij pokrywę baterii, 

naciśnij „Set” (panel tylny) lub 

przytrzymaj * na klawiaturze

Wprowadź hasło administra-

tora, a następnie klawisz #

Usłyszysz komunikat 

głosowy „Proszę zwery-

fikować administratora”

Usłyszysz komunikat 

głosowy „Dodano

pomyślnie”.

Stuknij w *, aby rozpocząć

Stuknij 3 razy odcisk palca 

użytkownika lub zbliż karty 

użytkowników do czytniku 

lub wprowadź hasło 

użytkownika, a następnie 

klawisz #

Można dodawać różne odciski 

palców w celu poprawienia 

współczynnika identyfikacji.

Kod użytkownika może zaw-

ierać od 4 do 10 cyfr

Usuwanie kodów uzytkownika

Aby zablokować dostęp użytkownikowi, jego kod musi zostać usunięty.

Krok Ikona Działanie Opis

Zdejmij pokrywę baterii, 

naciśnij „Set” (panel tylny) lub 

przytrzymaj * na klawiaturze

Wprowadź hasło administra-

tora, a następnie klawisz #

Usłyszysz komunikat 

głosowy „Dodaj admin-

istratora”

Naciśnij „Set” lub ponownie 

przytrzymaj * na klawiaturze

Naciśnij „1”, aby usunąć 
wszystkie odciski palców 
Naciśnij „2”, aby usunąć 
wszystkie hasła użytkownika.
Naciśnij „3”, aby usunąć 
wszystkie karty użytkownika.
Naciśnij „4”, aby usunąć 
wszystkich użytkowników.

Usłyszysz komunikat 

głosowy „Udało się.

Administrator nie zostanie 

usunięty przy tych krokach.

1

2

3

4

Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem

Nieprawidłowa blokada hasła
Dla bezpieczeństwa, jeśli nieprawidłowe HASŁO zostanie wprowadzone 5 razy 

z rzędu lub niezarejestrowany odcisk palca jest wprowadzany 8 razy z rzędu, 

zamek blokuje się na 3 minuty.

Wskazuje na to numer [1] [5] [9] [3] [7] na klawiaturze migający po kolei. 

Aby wejść należy zbliżyć ważną kartę użytkownika.

Alarm niskiego stanu baterii i zasilanie awaryjne

Jeśli baterie w zamku uległy całkowitemu rozładowaniu, usłyszysz komunikat 

„Bateria się zużywa, wymień ją”. Wymień baterie na czas lub podłącz zasilanie 

awaryjne dostarczone przez np. powerbank, zasilanie 5V na przednim korpusie.

UUUwwwaaagggaaa:::   zzzaaasssiiilllaaannniiieee   aaawwwaaarrryyyjjjnnneee   jjjeeesssttt   ppprrrzzzeeezzznnnaaaccczzzooonnneee   tttyyylllkkkooo   dddooo   uuużżżyyytttkkkuuu   aaawwwaaarrryyyjjjnnneeegggooo,,,   aaa   nnniiieee   dddooo   łłłaaadddooowwwaaannniiiaaa...

Resetowanie blokady

W przypadku utraty kodu głównego do zamka blokada musi zostać przywró-

cona do ustawień fabrycznych.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Reset] przez 3 sekundy, wszystkie informacje 
zostaną usunięte.
Spowoduje to ustawienie kodu głównego na domyślne ustawienie fabryczne
 ”1234567890”. Natychmiast dodaj nowe hasło administratora.

Specyfikacja

Name  

Fingerprint Sensor

DPI

Identify Time

Unlock Way

System Capacity

Supply Voltage

Low Voltage Warning

Standby Current

Parameter

Semiconductor

500

0.3s

Fingerprint, Card, Password, Key and APP

100

6V

4.8V

≤50uA



Jeśli zaświeci się wskaźnik „X” i usłyszysz 

„Połączenie nie powiodło się”, spróbuj połączyć 

się ponownie.

1. Aplikację SMART LIFE można pobrać z Google
SMART LIFE, Sklep Play, jeśli masz telefon z An-
droidem lub App Store, jeśli masz iPhone’a.
Upewnij się, że twój telefon ma stabilny internet
połączenie podczas pobierania i instalowania ap-
likacja. Aplikacja pozwoli Ci skonfigurować swoje 
konto użytkownika i obsługiwać Smart Lock.
2. Po utworzeniu konta użytkownika lub po 
zalogowany, stuknij w „+”, wybierz „inteligentny 
zamek” i upewnij się, że wskaźnik LED szybko mi-
ga.
3. Naciśnij 3 #, wprowadź hasło administratora #, 
sprawdź, czy liczba „8” miga szybko, podłącz sieć 
w aplikacji.
4. Wykonaj poniższą konfigurację sieci.

Udostępniaj możliwość wejścia

Tymczasowe PW (hasło)

Osoba, która otrzyma tymczasowe hasło, będzie musi-

ała uzyskać dostęp do twojego domu w ciągu 5 minut.

Stuknij w „          ” i aplikacja wyświetli 8 cyfr dynam-

icznego hasła.

Szybki dostęp - zdalne otwarcie

Ten dostęp jest odpowiedni dla członków rodziny i 

osób, które chcą mieć szybki dostęp do domu.

· Gość naciska „4 #” na klawiaturze blokady.

· Użytkownik może dotknąć „Kliknij otwórz zdalnie” 

w aplikacji, gdy napis miga na żółto.

Ustawienia aplikacji

Pobierz i zainstaluj aplikację SMART LIFE

Wsparcie WiFi 

·2.4Ghz WiFi 

Wspierane systemy operacyjne

Apple

· iPhone 4S i nowsze

· iPad 3 i nowsze

· iOS 8 i nowsze

Android

· Android  4.3 i nowsze

Smart Life
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