
                 Instrukcja obsługi zamka biometrycznego GRIFFON

Detale:

• Zarządzane odciskiem palca i/lub hasłem.
• Biometryczny czytnik linii papilarnych czuły i responsywny, można dodać do 20 odcisków 

palców.
• Programowalne hasło 6-12 cyfr. Możesz dodać do 30 losowych liczb przed lub po haśle, aby

zapewnić bezpieczniejsze wprowadzanie hasła.
• Tryb zdefiniowany przez użytkownika. Tryb pojedynczy lub podwójny.
• Sygnały wizualne i dźwiękowe, łatwe w obsłudze.
• Niski pobór mocy, ostrzeżenie o niskim stanie baterii. Port micro-USB do awaryjnego 

ładowania z zewnętrzną skrzynką na baterie.

USTAWIENIA FABRYCZNE
TRYB: TRYB POJEDYNCZY.
ODCISK PALCA: KAŻDY MOŻE OTWORZYĆ ZAMEK, PROSZĘ DODAĆ ODCISK PALCA 
PRZED UŻYCIEM!
KOD UŻYTKOWNIKA: 1-2-3-4-5-6

1. WYBIERZ TRYB
1. Aby zmienić tryb z pojedynczego na podwójny.

• Aby aktywować, dotknij klawiatury, naciśnij "*" przez 2 sekundy, rozlegnie się 1 sygnał 
dźwiękowy.

• Wpisz „1”, a następnie naciśnij „#”, aby potwierdzić. Rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe.
• Wprowadź prawidłowe hasło, a następnie naciśnij „#”.
• Rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, tryb zmieni się na podwójny (odcisk palca + hasło).

2. Z trybu podwójnego do trybu pojedynczego.
• Aby aktywować, dotknij klawiatury, naciśnij "*" przez 2 sekundy, rozlegnie się 1 sygnał 

dźwiękowy.
• Wpisz „1”, a następnie naciśnij „#”, aby potwierdzić. Rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe.
• Wprowadź hasło, a następnie naciśnij „#”.
• Zaświeci się kontrolka czytnika linii papilarnych, a następnie przyłóż palec do czytnika na 2

sekundy.
• Rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, tryb zostanie zmieniony na pojedynczy (odcisk palca 

lub hasło).



• Rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, system zostanie zainicjowany, wszystkie odciski palców
i hasło zostaną usunięte.

Uwagi:
1) Zmień hasło przed pierwszym użyciem, usuń wszystkie aktualne przed zainstalowaniem nowych 
odcisków palców.
2) Jeśli nie uda się dodać odcisku palca, okrągły wskaźnik przejdzie w tryb odczytu, powtórz kroki i
spróbuj ponownie.
3) Można dodać 20 odcisków palców. Jeżeli po dodaniu odcisku palca następuje automatyczne 
wylogowanie, baza danych jest pełna. Jeśli chcesz dodać nowy odcisk palca, najpierw usuń stary.

3. ZMIEŃ HASŁO
• Aby aktywować należy dotknąć klawiatury, nacisnąć "*" przez 2 sekundy, rozlegnie się 1 

sygnał dźwiękowy, podświetlenie włączy się.
• Wprowadź stare hasło, a następnie naciśnij „#”, aby potwierdzić, usłyszysz 2 sygnały 

dźwiękowe.
• Wprowadź kombinację 6-12 cyfr, a następnie naciśnij „#”, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy.
• Wprowadź tę samą kombinację, a następnie naciśnij „#”.
• Zabrzmią 2 sygnały dźwiękowe, hasło zostało zmienione.

4. OTWIERANIE I ZAMYKANIE
1. Tryb pojedynczy - odcisk palca lub hasło.
1.1 Odcisk palca:

• Zamknij drzwi, przekręć klucz lub klamkę, aby zamknąć drzwi.
• Przyłóż odpowiedni palec do czytnika na 2 sekundy.
• Zabrzmią 3 sygnały dźwiękowe, wskaźnik czytnika linii papilarnych zmieni kolor na 

zielony, a elektrozawór zostanie odblokowany.
• Przekręć kluczyk lub klamkę do pozycji otwartej, aby otworzyć drzwi.

2.DODAJ LUB USUŃ ODCISK PALCA
1. Dodaj odcisk palca

• Bezzwłocznie naciśnij przycisk resetowania (czerwony przycisk z tyłu drzwi), okrągła 
kontrolka czytnika linii papilarnych zmieni kolor na niebieski. Rozlegnie się 1 sygnał 
dźwiękowy.
Połóż 
Przyłóż 
operację 5 razy.
Okrągły wskaźnik zmieni 
odcisk palca.

palec 
ten sam palec 

na czytniku, 
do czytnika, 

zabrzmi 1 sygnał 
zabrzmi 

dźwiękowy, 
1 sygnał 

zdejmij 
dźwiękowy, 

palec.
następnie 

•

• wyjmij, powtórz 

kolor na zielony, rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, dodano •

2. Usuń odcisk palca:
• Naciśnij przycisk resetowania przez 4 sekundy.



haśle. Może to chronić hasło przed podsłuchiwaniem. Kombinacja może zawierać do 30 cyfr.

INICJALIZACJA
Naciśnij przycisk resetowania przez cztery sekundy. Najpierw jeden sygnał dźwiękowy, a zaraz po 
nim dwa kolejne sygnały dźwiękowe.
System jest inicjowany. Wszystkie odciski palców zostały usunięte, a hasło będzie 1-2-3-4-5-6.

ALARM WŁAMANIOWY
Drzwi zablokowane, naciśnij "#". Aktywowany alarm włamaniowy.

OSTRZEŻENIE O WYŁADOWANEJ BATERII
5 sygnałów dźwiękowych po otwarciu drzwi oznacza niski poziom naładowania baterii, należy jak 
najszybciej wymienić baterię.
Uwaga: Zewnętrzną skrzynkę na baterie można wykorzystać do awaryjnego otwierania, jeśli zamek
nie może zostać otwarty z powodu rozładowania baterii. Nie przechowuj zewnętrznej skrzynki na 
baterie w sejfie!

1.2 Hasło:
•

•

•

•

Zamknij drzwi, przekręć klucz lub klamkę, aby zamknąć drzwi.
Dotknij klawiatury, aby ją aktywować, wprowadź hasło, a następnie naciśnij „#”.
Rozlegną się 2 sygnały dźwiękowe, elektrozawór jest odblokowany.
Przekręć kluczyk lub klamkę do pozycji otwartej, a następnie otwórz drzwi.

2. Tryb podwójny - odcisk palca lub hasło.
•

•

Zamknij drzwi, przekręć klucz lub klamkę, aby zamknąć drzwi.
Przytrzymaj palec na czytniku przez 2 sekundy, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik
podświetlenia czytnika linii papilarnych zmieni kolor na zielony.
Wprowadź 
Rozlegną 
Przekręć 

hasło, 
się 

kluczyk lub klamkę 

a 
2 sygnały dźwiękowe, 

do pozycji 

następnie naciśnij 
elektrozawór 

otwartej, 

„#”.•

•

•

jest odblokowany.
a następnie otwórz drzwi.

Uwagi:
1) Hasło jednomodowe lub odcisk palca mogą otworzyć zamek.
2) Tryb podwójny: należy wprowadzić hasło i użyć odcisku palca.
3) Jeśli hasło zostanie wprowadzone niepoprawnie, zabrzmią 3 sygnały dźwiękowe. Jeśli odcisk 
palca jest nieprawidłowy, usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a lampka odcisku palca zmieni kolor na 
czerwony. 5 błędnych odcisków palców lub 3 błędne kody pod rząd aktywują alarm bezpieczeństwa
(krótkie dźwięki) na 1 minutę. Zostanie wyłączony, jeśli wprowadzisz hasło lub użyjesz 
prawidłowego odcisku palca.
4) Wprowadzając hasło, możesz wprowadzić dowolną kombinację cyfr przed lub po poprawnym 


