Instrukcja obsługi SmartCam
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1 Wskazówki
• Przed uruchomieniem zamka zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi.

1.1 Odpowiedzialność
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane przez nieprawidłową obsługę urządzenia,
uszkodzenia mechaniczne lub niewłaściwą eksploatację.¬ Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub
straty majątkowe, które powstały np. w wyniku nieprawidłowego zamknięcia sejfu.
• Jeśli pomimo wskazówek opisanych w poniższej instrukcji nie będzie można otworzyć sejfu, to prosimy o kontakt z producentem sejfu.

1.2 Wskazówki obsługowe
• Układ elektroniczny zamka wyłącza się, jeśli w czasie 10 sekund nie zostanie wpisany nowy kod lub polecenie z menu. Stary kod
nie utraci w takim przypadku ważności.
• Każdy prawidłowo wpisany znak podczas otwierania/ programowania potwierdzany jest sygnałem akustycznym i mignięciem
czerwonej diody LED. Sygnały te nie są uwzględnione w dalszej części instrukcji.
• Rodzaj pracy K1: Dziewięciu użytkownikom przypisać można indywidualne numery PIN od 0-8.
• Nigdy nie rób nic na siłę.
• Nigdy nie otwieraj obudowy zamka. W innym przypadku możesz uszkodzić zamek i stracisz prawa gwarancyjne.

1.3 Wskazówki bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa ustaw bezzwłocznie nowe kody, zamień te ustawione fabrycznie.
• Nie ustawiaj kodów, które korzystają z bezpośrednich danych osobowych, takich jak przykładowo data urodzenia lub inne dane, które mogą być
znane również innym osobom
• Po wpisaniu nowego kodu należy kilkukrotnie zamknąć i otworzyć zamek elektroniczny przy użyciu nowego kodu przy
otwartych drzwiach.
• Po każdym zamknięciu upewnij się, czy sejf został zamknięty.

1.4 Ustawienia fabryczne
• Fabrycznie zamek ustawiany jest na tryb pracy K1/ wskaźnik 10.
• Kody są fabrycznie programowane w następujący sposób:
- Kod fabryczny master: 1-2-3-4-5-6 (obowiązuje dla wszystkich trybów pracy)
- Kod fabryczny administratora: 6-5-4-3-2-1 (obowiązuje tylko dla trybu pracy K1)
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5 Obsługa/ programowanie trybu roboczego K1
5.1 Zamykanie K1

1.













Zamknij drzwi sejfu i naciśnij dowolny przycisk. Przekręć pokrętło w przeciągu
3 sekund do pozycji „zamknięcia". Zamek jest zamknięty.

5.2 Otwieranie K1
5.2.1 Otwieranie za pomocą kodu użytkownika K1

3333/ 33

1.

Wpisz kod 4-/6-cyfrowy lub kod użytkownika.

2.

Przekręć pokrętło w przeciągu 3 sekund do pozycji „otwarcia". Zamek
jest otwarty.

5.2.2 Otwieranie za pomocą kodu administratora/ kodu master K1
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "8" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

8

2.

Wpisz 6-cyfrowy kod master np.

123456

3.

Przekręć pokrętło w przeciągu 3 sekund do pozycji „otwarcia". Zamek jest
otwarty.

• Jeśli wpisałeś niewłaściwy kod, to usłyszysz długi ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i zaświeci się czerwona dioda LED.
• Jeśli użytkownik wpisze 4 nieprawidłowe kody jeden po drugim, to zamek zostanie zablokowany na okres 1 minuty i zacznie
migać czerwona dioda co 10 sekund. W czasie zablokowania nie można wpisywać kodu. Po upływie czasu zablokowania czerwona
dioda LED przestaje migać. Jeśli użytkownik wprowadzi ponownie dwukrotnie nieprawidłowe hasła jedno po drugim, to zamek
zostanie ponownie zablokowany na czas jeden minuty.

5.3 Tworzenie kodu użytkownika K1
Tylko administrator może określać i nadawać kody użytkownikom. Dziewięciu użytkownikom
przypisać można indywidualne numery PIN od 0-8.
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "1" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

1

2.

Wpisz 6-cyfrowy kod administratora np.

654321

3.

Wpisz PIN użytkownika np. użytkownik 1.

1

4.

Wpisz 4-/6-cyfrowy kod użytkownika, np.

5.

Wpisz ponownie 4-/6-cyfrowy kod użytkownika, np.

6.

Kod użytkownika został zaakceptowany.

1111/ 11
1111/ 11
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5.4 Modyfikacja kodu użytkownika K1
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "0" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

2.

Wpisz poprzedni 4-/6-cyfrowy kod użytkownika, np.

3.

Wpisz nowy 4-/6-cyfrowy kod użytkownika, np.

4.

Wpisz ponownie nowy 4-/6-cyfrowy kod użytkownika, np.

5.

Nowy kod użytkownika został zapisany.













0
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5.5 Usuwanie kodu użytkownika K1
Usuwanie kodu użytkownika możliwe jest tylko na zamkniętym zamku.
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "3" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

3

2.

Wpisz 6-cyfrowy kod administratora np.

654321

3.

Wpisz PIN użytkownika, który chcesz usunąć, np. użytkownik 3.

3

4.

Kod użytkownika został usunięty.

5.6 Zmiana kodu administratora/ kodu master K1
Zmiana kodu administratora/ master możliwa jest wyłącznie na otwartym zamku.
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "2" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

2

2.

Wpisz 6-cyfrowy kod, np. kod administratora.

654321

3.

Wpisz nowy 6-cyfrowy kod, np.

888888

4.

Wpisz ponownie nowy 6-cyfrowy kod, np.

888888

5.

Nowy kod został zapisany.

4/6

9-13 Reset 9 obowiązujący dla wszystkich trybów pracy
Reset powoduje przestawienie wszystkich kodów na ustawienia fabryczne. Usunięte zostaną zaprogramowane
kody użytkowników. Reset możliwy jest wyłącznie na otwartym zamku.
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "6" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

6

2.

Wpisz 6-cyfrowy kod master np.

123456

3.

Wpisz 2-cyfrowy kod Resetu.

00

4.

Wpisz ponownie 6-cyfrowy kod master np.

123456

5.

Wpisz ponownie 2-cyfrowy kod Resetu.

00

6.

Zamek jest cofnięty do stanu ustawień fabrycznych.

















10 Kontrola systemu
Naciśnij każdy przycisk klawiatury jeden raz. Przycisk działający prawidłowo potwierdzany jest podwójnym
sygnałem dźwiękowym. Przycisk uszkodzony potwierdzany jest dłuższym sygnałem dźwiękowym, test funkcji
jest przerywany. Należy sprawdzić zamek.
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "5" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

5

2.

Naciśnij każdy z przyciskiem jeden po drugim.

1, 2, 3..., 0

11 Wskaźnik położenia rygla
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "4" przez ok. 3 sekundy.

4

2.

Rygiel znajduje się w pozycji „zamknięcia".

Świeci się zielona dioda LED.

3.

Rygiel znajduje się w pozycji „otwarcia".

Świeci się czerwona dioda LED.

12 Odczyt trybu pracy
Wyświetlany jest aktualny tryb pracy.
1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "7" przez ok. 3 sekundy. Po puszczeniu
przycisku powinna zaświecić się zielona dioda LED ciągłym światłem.

7

2.

Wpisz 6-cyfrowy kod master np.

123456

3.

Miejsca dziesiętne = ilość dźwięków sygnalizacyjnych + czerwona dioda LED
przerwa + czerwona dioda LED

4.

Miejsca jednostek = ilość dźwięków sygnalizacyjnych + zielona dioda LED + czerwona dioda LED

Informacja wyświetlana kończy się.
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13 13 Zasilanie elektryczne i wymiana baterii
• Zamek zasilany jest baterią alkaliczną blokową 9 V (normalna bateria, nie akumulatory!). W razie zbliżającego się rozładowania
baterii po wpisaniu kodu generowany jest kilkakrotnie sygnał alarmowy i miga czerwona dioda LED. Wymień baterię jak najszybciej.
Podczas wymiany baterii zapisane kody nie giną.
• Przykręcana kasetka na baterie:
Jeśli bateria wyczerpała się już całkowicie i nie ma możliwości wpisania kodu i otworzenia sejfu, to zamek podłączyć należy do
awaryjnego źródła zasilania zewnętrznego. Najpierw zdejmij folię na zaznaczonych miejscach (patrz rys. 1). Przyłóż baterię blokową
9 Volt do punktów zasilania jednostki i otwórz zamek jak opisano powyżej.
• Zużyte baterie zawsze utylizować zgodnie z przepisami.
W celu wymiany baterii odkręć śrubę mocującą
i wyciągnij kasetę baterii.

Natnij i zdejmuj folię. Przyłóż baterię do zastępczego źródła zasilania.

Rys. 1: Kieszeń na baterie SmartCam i punkty zasilania awaryjnego
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