
SafeLogic Basic D-Drive – Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja dotyczy SafeLogic Basic D-Drive EM - 1701A
Podstawka używana w połączeniu z korpusem zamka DL-1701 D-Drive DeadBolt



WAŻNE:
• Tylko do użytku w pomieszczeniach
• Niskie napięcie akumulatora: Panel wejściowy ostrzega o niskim poziomie 

naładowania baterii, gdy napięcie baterii jest niskie. PROSZĘ WTEDY 
NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ BATERIĘ.

Instalacja baterii

Zainstaluj baterię 9V ALKALICZNĄ z tyłu podkładki wejściowej. Zapoznaj się z 
instrukcjami zawartymi w części „Wymiana baterii”.

Otwieranie zamka przy użyciu domyślnego kodu fabrycznego:

Domyślny kod fabryczny to 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6. Aby otworzyć zamek,
wprowadź 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, a następnie obróć klawiaturę w prawo, aby otworzyć. 
Po 6 sekundach zamek ponownie się blokuje. Obróć klawiaturę w lewo, aby 
zamknąć.

FUKNCJE:
1. Domyślny kod producenta to 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
2. Funkcje kodu

a. Odblokowanie systemu zamka
b. Zmiana kodu

3. Złe wpisanie kodu (Kara czasowa)
Czterokrotne wpisanie (4) błędnego kodu skutkuje 5-minutową blokadą zamka.
a) Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy w 5-sekundowych odstępach, 
wskazując, że zamek nadal jest zablokowany.
b) Gdy system jest zablokowany, przyciski panelu wejściowego nie reagują. 
Naciskanie przycisków podczas kary nie spowoduje wznowienia ani 
wydłużenia blokady. Będzie nadal odliczać 5-minutowy okres karny.
c) Gdy system jest w trybie karnym, wyjęcie baterii przerwie odliczanie czasu 
karnego. Po ponownym zainstalowaniu baterii panel wejściowy kontynuuje 
odliczanie do upływu 5 minut kary.

4. Stan czuwania
Aby oszczędzać energię akumulatora, system powróci do stanu gotowości, jeśli

          w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Stan czuwania   
          sygnalizowany jest dwoma krótkimi dźwiękami.



5. Automatyczna blokada silnika
Silnik obraca się, aby otworzyć po wprowadzeniu ważnego kodu, obróć 
klawiaturę w prawo, aby otworzyć. Silnik automatycznie odblokowuje się po 6
sekundach, następnie obróć klawiaturę w lewo, aby zamknąć zamek.

6. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
a) Powtarzający się sygnał dźwiękowy (8 sygnałów) podczas operacji 
odblokowania wskazuje, że bateria jest rozładowana i wymaga 
natychmiastowej wymiany.
b) Producent zaleca stosowanie standardowej baterii alkalicznej 9 V 
(zalecane marki Duracell lub Energizer) wymienianej corocznie.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KODU UŻYTKOWNIKA

• ZAWSZE WYKONYWAĆ OPERACJE PRZY ODBLOKOWANYM 
SYSTEMIE ZAMKA I OTWARTYCH DRZWIACH SEJFU

• Przed zamknięciem drzwi upewnij się, że wszystkie zmiany w programie są
poprawne

• system nie pozwoli na ustawienie Kodu Menadżera lub Kodu Użytkownika 
na sześć „0”.

1.  Aby zmienić kod użytkownika

a) Wpisz „0” sześć razy (0-0-0-0-0-0) Rozlegnie się jeden sygnał 
dźwiękowy,   co oznacza, że  wpis jest ważny i że system oczekuje na 
zmianę hasła.

b) Następnie wprowadź istniejący sześciocyfrowy kod fabryczny 1-2-3-4-5-6   
              Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy wskazując, że wpis jest ważny.

c) Wprowadź nowy sześciocyfrowy (6) kod jeden raz. Usłyszysz jeden sygnał 
dźwiękowy, co oznacza, że wpis jest ważny.

d) Ponownie wprowadź nowy sześciocyfrowy (6) kod. Usłyszysz jeden sygnał 
dźwiękowy, co oznacza, że kody wprowadzone w krokach C i D są takie 
same, a proces zmiany kodu zakończył się pomyślnie.

e) Jeśli zabrzmią trzy sygnały dźwiękowe, proces zmiany kodu nie powiódł się.
Istniejący kod jest nadal ważny. Powtórz kroki od A do D.



UWAGA:
a) Sprawdź nowy kod co najmniej 3 razy przed zamknięciem drzwi, aby 

upewnić się, że kod został zaprogramowany poprawnie.
b) System powróci do stanu gotowości, jeśli w ciągu 10 sekund nie 

                         zostanie naciśnięty żaden klawisz. Stan czuwania sygnalizowany jest 
                         dwoma krótkimi dźwiękami.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA MENEDŻERA

• ZAWSZE WYKONYWAĆ OPERACJE PRZY ODBLOKOWANYM 
SYSTEMIE ZAMKA I OTWARTYCH DRZWIACH SEJFU

• Przed zamknięciem drzwi upewnij się, że wszystkie zmiany w programie są
poprawne

• system nie pozwoli na ustawienie Kodu Menadżera lub Kodu Użytkownika 
na sześć „0”.

1.  Aby zmienić kod menadżera
a) Wpisz „0” sześć razy (0-0-0-0-0-0) Rozlegnie się jeden sygnał 

dźwiękowy,   co oznacza, że  wpis jest ważny i że system oczekuje na 
zmianę hasła.

b) Następnie wprowadź istniejący sześciocyfrowy kod (1-1-1-1-1-1 KOD 
                    FABRYCZNY menadżera)  Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy 
                    wskazując, że wpis jest ważny.

c) Wprowadź nowy sześciocyfrowy (6) kod jeden raz. Usłyszysz jeden sygnał 
dźwiękowy, co oznacza, że wpis jest ważny.

d) Ponownie wprowadź nowy sześciocyfrowy (6) kod. Usłyszysz jeden sygnał 
dźwiękowy, co oznacza, że kody wprowadzone w krokach C i D są takie 
same, a proces zmiany kodu zakończył się pomyślnie.

e) Jeśli zabrzmią trzy sygnały dźwiękowe, proces zmiany kodu nie powiódł się.
Istniejący kod jest nadal ważny. Powtórz kroki od A do D.

UWAGA:
a) Sprawdź nowy kod co najmniej 3 razy przed zamknięciem drzwi, aby 
    upewnić się, że kod został zaprogramowany poprawnie.
b) System powróci do stanu gotowości, jeśli w ciągu 10 sekund nie   

                        zostanie naciśnięty żaden klawisz. Stan czuwania sygnalizowany jest 
                        dwoma krótkimi dźwiękami.



SPECYFIKACJE:
Zasilacz: DC 9V
Zakres zasilania: DC 4.5V – 12V
Temperatura pracy: 0 °C ~ +49 °C
Wilgotność robocza (max): <90%
Długość hasła: 6 cyfr
Żywotność systemu mechanicznego: 
> 10,000 cykli ( Wymagania UL )
> 100,000 cykli ( Kryteria projektowe producenta )

          VDS certyfikat bezpieczeństwa klasy B










