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1.2 Wskazówki obsługi i pielęgnacji

- Przed montażem i uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z odpowiednimi 
  instrukcjami
- Zamek należy chronić przed wpływami środowiska, takimi jak woda, wilgoć, kurz itp.
- Użytkowanie w zakresie temperatur od 0 do 50°C
- Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki i zwykłych domowych środków 
  czyszczących
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków ani chemikaliów
- Podczas czyszczenia unikać przedostania się do zamka wody lub detergentu
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1.1 Właściwości funkcjonalne / Wyposażenie

- Zamek szyfrowy z 10 000 kombinacji  programowalnych kodów użytkowników

- Cylinder serwisowy z 200 zamknięciami do awaryjnego otwierania  lub resetowania

- QUICK-RESET 1   dla efektywnego zarządzania szafką

- ANTI-SPY 2   -Technologia służąca ochronie indywidualnych kodów użytkowników

- Kod automatyczny-Funkcja wymazywania dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa

- Regulowany kierunek obrotu P/L

- Mechanizm zamka i elementy blokujące wykonane z litego odlewu ciśnieniowego cynku
 
- Obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym i łatwego do czyszczenia specjalnego 
   tworzywa sztucznego  

- Nadaje się dla większości drzwi o standardowej perforacji 16x19mm 

- Zablokować zamek za pomocą nakrętki (klucz 22)

- Mocowanie rygla za pomocą śruby (TX25)
 
- Szeroki wybór rygli o grubości 2 i 3 mm

- Nadaje się do zamykania jedno- i wielopunktowego

 1   Innowacyjna funkcja przywracania ustawień fabrycznych w ciągu kilku sekund, 
     bez konieczności skomplikowanego określania kodu

 2   Nowy typ systemu blokującego, dzięki któremu odczyt i nieuprawnione użycie kodów 
     użytkowników staje się niemożliwe

Więcej informacji na stronie:  www.wf-locks.com

1. Opis produktu 1401



Sruba (TX25)

Nakretka (klucz 22)

System zamykania
1401

Drzwi zperforacja 16x19

Rygiel

2.2 Montaż– Widok w stanie rozłożonym

Podkladka oporowa

2.1 Ważne informacje dla instalatorów

- Należy stosować wyłącznie oryginalne elementy mocujące dołączone do zestawu 
- Do mocowania rygla zastosowano samonacinającą i blokującą śrubę
- Używać tylko odpowiednich i sprawnych narzędzi
- Nie należy przekraczać określonych dopuszczalnych momentów dokręcania
- Kierunek obrotu zamka jest określany za pomocą podkładki oporowej przed zamontowanie rygla 
  (patrz 2.4)
- Skok zamykający wynosi 90°
- Perforacja drzwi 16 x 19 mm musi być pionowa
- Pozycja zamka dla  ustawionych poziomo kół numerycznych
- Należy przestrzegać podanych tolerancji
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Podkladka

2. Instrukcja montażu 1401
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2. Instrukcja montażu 1401
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2.3 Wymiary montażowe / Momenty dokręcania
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2.4 Ustawianie kierunku obrotu

"R" dla drzwi z zawiasami po prawej stronie

2. Instrukcja montażu 1401

Ustawienie podkładki oporowej 
w pozycji zamkniętej 

Kierunek obrotu

"L" dla drzwi z zawiasami po lewej stronie
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3.2 Zamek ---------------------------------> otwieranie ------------------------> zamykanie

3.3 Programowanie/zmiana osobistego kodu 

 

 

1. Wprowadź poprawny kod
   (jeśli został zaprogramowany)

2. Przekręć zamek aż do końca
   (Kod zamazywany jest na 0-0-0-0)

3. Przekręć zamek z powrotem 
    w drugą stronę

1.

2.

1

2 3

1

2

3

4

 5

Wprowadź ważny kod
(Kod fabryczny 0-0-0-0)
Naciśnij przycisk kodowania i
przytrzymać wciśnięty

3.

4.

Wprowadź nowy kod

Zwolnij przycisk kodowania
(Kod został zapisany, dobrze go zapamiętaj!))

Otwórz i zamknij zamek
(Kod zamazywany jest na 0-0-0-0)

5.
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3. Instrukcja obsługi dla użytkownika 1401

3.1 Ważna informacja dla użytkowników

- Domyślny kod fabryczny zamka to  0-0-0-0 
- Należy pamiętać, aby zmienić kod fabryczny na swój kod osobisty
- Należy zapamiętać dobrze swój osobisty kod lub zapisać go w razie potrzeby
- Kod osobisty można zmieniać z dowolną częstotliwością
- Aby wprowadzić lub zmienić kod, zamek powinien zawsze znajdować się w pozycji poziomej
- Po otwarciu zamka wyświetlany kod jest ze względów bezpieczeństwa automatycznie 
  zamazywany na 0-0-0-0
- Nie jest konieczne ponowne wpisywanie kodu w celu zamknięcia zamka
- W przypadku utratyswojego osobistego kodu należy skontaktować się ze swoim administratorem 
  szafki, który może zresetować zamek do ustawień fabrycznych, dzięki czemu można ponownie 
  zaprogramować nowy kod
- Należy upewnić się, że przedmioty w szafce nie utrudniają ruchu obrotowego rygla blokującego



4.1 Ważne wskazówki dla administratorów 

- Za pomocą klucza serwisowego można w dowolnym momencie otworzyć zamek lub 
  zresetować go do ustawień fabrycznych bez konieczności wyszukiwania ostatniego kodu
- Wybierz otwarcie awaryjne, gdy zaprogramowany kod użytkownika-powinien zostać zachowany, 
  a szafka ma zostać ponownie zamknięta
- Wybrać QUICK-RESET, gdy zaprogramowany kod użytkownika ma zostać skasowany a zamek 
  ma zostać przywrócony do ustawień fabrycznych 0-0-0-0
- Klucz serwisowy można wyjąć tylko w pozycji zamkniętej
- Klucz serwisowy jest opatrzony numerem klucza
- Ze względów bezpieczeństwa należy posiadać niewielką liczbę kluczy serwisowych oraz 
  przechowywać je w bezpiecznym miejscu

4.3 QUICK-RESET

4.2 Otwieranie awaryjne

Włóż klucz serwisowy
i obróć o 90° w lewo

1.

 
1

2  

Otwórz zamek, 
bez naciskania przycisku kodującego

1.

 

2  

Po naciśnięciu przycisku kodującego
jeden raz otworzyć i zamknąć  zamek

1

Włóż klucz serwisowy
i obróć o 90° w lewo

2.

!

2.

- 7 -

4. Instrukcja obsługi dla administratora 1401



5.1 Ważne informacje dotyczące zamawiania

Zamek, rygiel i klucz serwisowy są rejestrowane osobno. Kompletne zamówienie lub zapytanie 
ofertowe składa się z trzech numerów zamówień:

1. Nr zamówienia Rygiel                          
2. Nr zamówienia Zamek                           
3. Nr zamówienia Klucz serwisowy          

Rygle i elementy mocujące dostarczane są standardowo luzem! W razie potrzeby rygiel można 
również wstępnie zmontować. Wymagane dane należy podawać zgodnie z tabelą zamówień 5.2.

Ważne: Jeśli rygiel ma być wstępnie zmontowany, należy upewnić się, że zamek z ryglem nadal 
zmieści się w perforacji drzwi 16 x 19 mm! Wpływ na to mają w szczególności grubość 
drzwi i kształt rygla.

Fabrycznie ustawiony kod otwarcia zamka szyfrowego to 0-0-0-0.

Ze względów bezpieczeństwa liczba kluczy serwisowych powinna być jak najmniejsza. Klucze 
serwisowe i zamki są zaopatrzone w numery kluczy. Ze względów bezpieczeństwa numer klucza 
do zamka znajduje się na jego tylnej stronie.
  
Zamawiana ilość jest zawsze dostarczana z tym samym kluczem. Oznacza to, że wszystkie
zamki są wyposażone w wybraną wkładkę bębenkową i mogą być zarządzane za pomocą jednego 
klucza serwisowego. Jeśli potrzebne są różne zamki, np. do wyposażenia różnych pomieszczeń 
lub w celu nadania różnych uprawnień, należy podzielić zamawianą ilość wg różnych zamków.

W przypadku wkładki serwisowej należy wybrać jeden z dostępnych standardowych zamków 
zgodnie ztabelą zamówień 5.3. W razie potrzeby i na życzenie możliwe jest dostarczenie do 200 
dodatkowych zamków.

Aby skrócić czas dostawy, w miarę możliwości należy wybierać standardy określone w tabelach 
zamówień. Na życzenie oferowane również specjalne wersje, np. w innych kolorach.

 

  

Przykład: C1401-3-4-20-30-DO
Przykład: L1401-G-051-R-09-H   
Przykład: S1401-051

        (Tabela zamówień  5.2)
        (Tabela zamówień  5.3)
        (Tabela zamówień  5.3)
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5. Informacje dotyczące zamówienia 1401



5.2 Tabela zamówień rygli

3. Wysokość gięcia  "A"2. Kształt

C1401- 3 - 4 - 20 - 38 - DO

5. Końcówka rygla1. Grubość "T"

5. Informacje dotyczące zamówienia 1401

4. Długość "B"

Przykładowe zamówienie rygli:
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15,5 T

T = 2mm / 3mm 

-Długość "B" zgodnie z 
 zamówieniem
-Odległość 1mm
-rozciągnięta długość maks. 100

DO (standard)

DX

DBB 0,5
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7,5 0,25

12,5 0,3
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1. Kolor 2. Nr cylindra serwisowego 3. Kierunek obrotu 4. Pozycja rygla 5. Kierunek wygięcia

033
041
051

Podawać należy tylko w przypadku montażu ryglaZawsze podawać

B
(czarny)

(szary 
stalowy)
(RAL 7037)

L

R

12

03

06

09

H

V

Przykładowe zamówienie zamka:
(szary z zamontowanym ryglem)

(rygle, patrz 5.2)

 

Przykładowe zamówienie klucza serwisowego:
(pasującego do powyższego zamka)

 

Widok z przodu na
zamknięty zamek

R: dla drzwi z zawiasami po 
     prawej stronie
L:  dla drzwi z zawiasami po 
     lewej stronie(inne zamknięcia na życzenie)(specjalne kolory na życzenie)

L1401- G - 051  - R - 09 - H

S1401- 051  
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(jeśli wygięta)

G

5. Informacje dotyczące zamówienia 1401
5.3 Tabela zamówień zamka / klucza serwisowego


