
Instrukcja do zamka elektronicznego otwieranego kodem cyfrowym TLDRD 

Niniejszy zamek jest obsługiwany przez 2 typy kodów: 

- kod master 

- kod użytkownika 

Istnieje możliwość zapisania 9 różnych kodów. 

Alarm w sytuacji niskiego poziomu baterii. 

Możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego. 

Alarm w sytuacji 5-cio krotnego wpisania niewłaściwego kodu. 

 

1. INSTALACJA 

1.1 Schemat 

1) klamka (lewa, prawa) 

2) przycisk „S”: setup 

3) zielona dioda 

4) wejście zasilania zewnętrznego (6V) 

5) czerwona dioda 

6) klawiatura (0-9) 

7) przycisk „ON”: potwierdzenie otwarcia 

8) klucz mechaniczny 

9) przycisk reset kodu master 

 

 

 

1.2 Instalacja zamka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 przedstawia schemat umiejscowienia otworów w drzwiach 
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1.3 Instalacja baterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5: pokrywę zamknięcia baterii można usunąć za pomocą śrubokręta. 

 

4 szt. baterii alkaicznych AA 1.5V wystarczają na ok. 1 rok pracy 

W sytuacji gdy zasilanie jest mniejsze niż 5V, zamek w trakcie otwarcia generuje alarm. Baterie należy 

wymienić w ciągu 10 dni. 

1.4 Zasilanie zewnętrzne 

W przypadku całkowitego wyczerpania baterii istnieje możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego DC 

6V poprzez dołączony do zestawu wtyk lub otwarcia zamka kluczem mechanicznym. 

 

2. UŻYTKOWANIE 

2.1 Kody 

Zamek obsługuje 2 typy kodów: kod master i kody użytkowników. Te drugie używane są do otwarcia 

zamka, natomiast za pomocą kodu master  można dodawać i usuwać kody użytkowników, jak również 

otwierać zamek. 

Kod master rozpoczyna się od „0” – domyślny kod to 0123. 

Kody użytkowników tworzone są z zakresu cyfr 1-9. Obydwa typy kodów mogą składać się max. z 13 

znaków. 

2.2 Zmiana kodu master 

Należy wprowadzić kod master „0123” i nacisnąć przycisk „ON”. Następnie należy wprowadzić nowy kod  

w czasie gdy świeci się czerwona dioda nacisnąć „S”. 

 

2.3 Reset kodu master 

Powyższa operacja odbywa się za pomocą przycisku (9) (patrz pkt. 1.1) 

2.4 Ustawienie kodów użytkowników 

Należy wprowadzić kod master i nacisnąć „ON”. Następnie należy wprowadzić nowy kod (nie 

zaczynający się od 0) i nacisnąć „S” i tak po kolei można ustawić do 9 kodów. 

Przykład: „0123” à „ON” à „1234” à „S” à „2255” à „S” – w ten sposób dodano kody „1234” oraz 

„2255”. 
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2.5 Zmiana kodu użytkownika 

Należy wprowadzić wybrany kod użytkownika i nacisnąć „ON” – w czasie gdy świeci się czerwona dioda 

(5) należy wprowadzić nowy kod użytkownika i nacisnąć „S”. 

Przykład: „1234” à „ON” à „1255” à „S” – w ten sposób zmieniono kod „1234” na „1255”. 

2.6 Usuwanie kodu użytkownika 

Należy wprowadzić kod master, nacisnąć „ON” i następnie wprowadzić „0000” potwierdzając przyciskiem 

„S” – wszystkie kody użytkowników zostaną usunięte. 

 

3. OTWIERANIE ZAMKA 

Kod użytkownika/kod master à „ON” à zapali się zielona dioda (3) à otwarcie drzwi za pomocą klamki 

 

4. OCHRONA KODÓW 

W trakcie otwierania zamka w obecności niepowołanych osób, można wprowadzić błędny kod potwierdzając 

przyciskiem „S” i następnie od razu wprowadzić właściwy kod potwierdzając przyciskiem „ON”. 

 

 

 

Uwagi 

1. Za każdym razem, aby wprowadzić kod i otworzyć zamek, należy poczekać do momentu 

gdy zgasną wszystkie diody. 

2. Kod master powinien być zawsze pamiętany. 

3. Przed instalacją i pierwszym użyciem zamka należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 


