
Elektroniczny zamek szafkowy 

CB 08 

               

Elektroniczny zamek CB 08 obsługiwany jest przy użyciu 

trzech typów kart: 

 
Karta Matka – używana do wprowadzania kart Master. 
Należy ją zdefiniować dla każdego zamka. 

Karta Master – używana do awaryjnego otwarcia zamka 

zamkniętego przy użyciu karty Gościa. 

Karta Gościa – karta typu klucz, służy do jednorazowego 

zamknięcia (rezerwacji) zamka oraz jego otwarcia. 

 

PROGRAMOWANIE KARTY MATKI 
Wprowadzenie karty Matki jest pierwszą i konieczną 

czynnością jaką należy wykonać podczas uruchomienia 

zamka. 

Należy załączyć zasilanie i wcisnąć przycisk Reset z tyłu 

zamka na ok 3 sekundy. Następnie po zwolnieniu 

przycisku i sygnale ”bip” należy zbliżyć kartę do czytnika. 

Po dłuższym, a następnie krótkim sygnale ”bip” karta 

zostanie zaprogramowana jako karta Matka. Do pamięci 

zamka można wprowadzić tylko jedną kartę Matkę. 

Wprowadzenie nowej karty Matki spowoduje usunięcie 

starej oraz wszystkich wprowadzonych kart Master.  

 

WPROWADZANIE KART MASTER 
Zbliż kartę Matkę do czytnika – otworzy się zamek  

i zaświeci niebieska dioda LED. Zbliż kartę ponownie – 

niebieska dioda zacznie migać. Kolejno zbliżaj karty, które 

zamierzasz wprowadzić jako Master. Po ostatniej karcie 

odczekaj ok 6-8 sekund, aż dioda zgaśnie i zamek się 

zamknie. Otwórz zamek dowolną kartą Master. 

Urządzenie jest gotowe do pracy. 

Do pamięci zamka może zostać wprowadzonych 

maksymalnie 15 kart Master. 

 

WPROWADZANIE KARTY GOŚCIA 
Zbliżenie dowolnej karty Gościa przy otwartym zamku 

spowoduje jego zamkniecie oraz wprowadzenie tej karty 

na jeden cykl zamknięcia-otwarcia. 

Zamknięty przy użyciu karty gościa zamek może zostać 

otwarty przy użyciu tej karty Gości lub karty Master. 

 
 

USUNIĘCIE KARTY MASTER 
 Usunięcie karty Master jest analogiczne do 

wprowadzania. Zbliż kartę Matkę do czytnika – otworzy 

się zamek i zaświeci niebieska dioda LED. Zbliż kartę 

ponownie – niebieska dioda zacznie migać. Zbliż do 

czytnika kartę Master, którą zamierzasz usunąć. Czytnik 

potwierdzi usunięcie podwójnym sygnałem ”bip”. 

Odczekaj ok 6-8 sekund, aż dioda zgaśnie i zamek się 

zamknie. Otwórz zamek dowolną, wprowadzoną kartą 

Master. 

 

USUNIĘCIE WSZYSTKICH KARTY MASTER 
 
Zbliż kartę Matkę do czytnika 3 razy. Wszystkie karty 

Master zostaną usunięte. 

 

AWARYJNE OTWARCIE ZAMKA KARTĄ MASTER 
 
W przypadku zamka zamkniętego przy użyciu karty 

Gościa i zaginięciu tej karty możliwe jest otwarcie zamka 

przy użyciu karty Master. Pierwsze użycie karty Master, 

przy zamku zamkniętym kartą Gościa, spowoduje 

wygenerowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego 

przez czas około 10 sekund. Ponowne użycie karty Master  

w trakcie tego sygnału spowoduje otwarcie zamka. Brak 

ponownego użycia karty Master anuluje procedurę 

awaryjnego otwarcia. 

UWAGA: Awaryjnie otwarcie zamka przy użyciu karty 

Master skutkuje również całkowitym zablokowaniem, 

użytej do zamknięcia zamka karty Gościa dla wszystkich 

zamków.  

 

NISKI POZIOM BATERII 
 

Jeżeli po użyciu karty usłyszysz dwa długie sygnały 

dźwiękowe oraz towarzyszące temu dwukrotne mignięcie 

czerwonej diody LED oznacza to niski poziom baterii. 

Wymień baterie zamka najszybciej jak to możliwe. 

 

SPECYFIKACJA 
 
Zasilanie: bateryjne 3 x AA alkaliczne 

Statyczny pobór prądu: 8µA 

Dynamiczny pobór prądu: 260mA 

Baterie - czas pracy: Typowo około 8-10 miesięcy. 

Zależnie od częstotliwości użyć. 

Wilgotność: <80% 

Temp. pracy: -25 – 70°C 

 

 

DYSTRYBUCJA 
 
ALARMNET SP.J. 
ul. Karola Miarki 20C 
01-496 Warszawa 
tel/fax. (22) 6634085 
www.alarmnet.com.pl 


