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ZAMEK SZYFROWY CL-200 do szafek 
 
INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA I UŻYTKOWANIA 
 
Zamek domyślnie ustawiony jest w funkcji TRYB PUBLICZNY (PUBLIC MODE) 
  
Opis poleceń: 
 
Tryb PUBLICZNY - jednorazowego 
zmiennego kodu użytkownika 
 
W tym trybie użytkownik sam ustala dla siebie swój 4- 
cyfrowy jednorazowy KOD UŻYTKOWNIKA, bez 
konieczności znajomości poprzedniego kodu 
Użytkownika lub kodu Master. 
Kiedy zamek jest otwarty pokrętło zamka ustawione 
jest w pozycji poziomej, użytkownik sam wprowadza 
swój jednorazowy 4-cyfrowy Kod Użytkownika. 
Aby Kod Użytkownika został zapamiętany i zamek 
został zamknięty, należy wprowadzić ten sam kod 2-
krotnie i przekręcić pokrętło zamka do pozycji pionowej 
w celu zablokowania zamka. Kiedy zamek jest 
zamknięty, czerwona dioda LED pulsuje co 10 sek.  
Zamek otwiera się ustalonym wcześniej Kodem 
Użytkownika i przekręca pokrętło zamka do pozycji 
poziomej (w prawo lub lewo w zależności od wersji 
szafki). 
 
Zamek w Trybie Publicznym można również otworzyć 
(np awaryjnie) zaprogramowanymi wcześniej kodami: 
 
Kodem Master - po otwarciu tym kodem, kod 
Użytkownika zostaje usunięty, aby zamknąć zamek 
ponownie, należy wprowadzić 2-krotnie Nowy Kod 
Użytkownika lub jeżeli chcemy pozostać przy 
poprzednim Kodzie Użytkownika należy również 
wprowadzić go 2-krotnie. 
Kod Master w Trybie Publicznym nie zamyka zamka. 
 
Kodem Sub-Master - zasada działania taka jak kodu 
MASTER bez możliwości programowania wszystkich 
funkcji. 
 
Kodem Technika - kod otwiera zamek i nie kasuje 
kodu UŻYTKOWNIKA , po otwarciu tym kodem zamek zamyka się automatycznie . 
 
Przykład: 
Zamek CL-200 jest zamontowany w szafkach na ubrania w klubie Fitness.  
Użytkownik ma do wyboru dowolną otwartą szafkę.  
Aby zamknąć szafkę wprowadza swój 4-cyfrowy Kod Użytkownika 2 razy i przekręca pokrętło do pozycji zamkniętej (pionowej), 
zamek jest zamknięty co sygnalizuje pulsująca czerwona dioda co 10 sek..  
Otwarcie zamka następuje po wpisaniu wcześniej zaprogramowanego Kodu Użytkownika i przekręceniu pokrętła do pozycji otwarte 
(poziomej). 
Następny Nowy Użytkownik aby zamknąć szafkę wprowadza Nowy swój 4-cyfrowy Kod Użytkownika 2 razy i przekręca pokrętło do 
pozycji zamkniętej. Otwiera wpisując zaprogramowany przez siebie Kod Użytkownika i przekręca pokrętło zamka do pozycji 
otwarte.   
Awaryjnie zamek można otworzyć Kodami MASYER, SUB-MASTER, TECHNIKA lub mechanicznie kluczem.  
Kody SUB-MASTER i TECHNIKA należy wcześniej zaprogramować używając do tego kodu MASTER. 
 
Tryb PRYWATNY - jednego stałego kodu użytkownika 
 
W tym trybie, Kod Użytkownika programuje się Kodem MASTER.  
Użytkownik znając procedurę programowania może sam zmienić swój kod. 
Zamek otwiera się wpisując kod Użytkownika i po zasprzęgleniu przekręca pokrętło zamka do pozycji otwarte (poziomej).  
Sprzęgło zamka jest aktywne przez 4 sek. po tym czasie automatycznie powraca do pozycji odsprzęglenia i aby zamknąć zamek 
należy przekręcić pokrętło do pozycji zamknięte (pionowej). 
 
W trybie Prywatnym, zamek można również otworzyć Kodami MASYER, SUB-MASTER lub mechanicznie kluczem.  
Kod SUB-MASTER należy wcześniej zaprogramować używając do tego kodu MASTER. 
 
Więcej informacji o programowaniu w pełnej instrukcji na następnej stronie. 
 
[LOGO] – duży przycisk nad cyframi 1 i 2 
Ustawienie TRYBU PUBLICZNEGO - [LOGO] [KOD MASTER] [08] 
Ustawienie TRYBU PRYWATNEGO - [LOGO] [KOD MASTER] [09] [Nowy KOD UŻYTKOWNIKA] 
 
KOD MASTER NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, BEZ KODU MASTER NIE BĘDZIE MOŻLIWE ZAPROGRAMOWANIE ZAMKA 

 
WAŻNA UWAGA! - Zmieniony i zapomniany KOD MASTER uniemożliwia PROGRAMOWANIE Zamka. 
Zamek nie posiada funkcji RESE,. która przywraca domyślny KOD MASTER. 
 

Skrócona procedura programowania 


