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(PL) WAŻNE!  
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie 
samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego 
montażu czy eksploatacji urządzenia.  
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacją, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących 
charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. 
Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej 
instrukcji są zastrzeżone. 

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
3. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia. 
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 
5. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 
6. Nie dokonuj samodzielnych napraw. 

UWAGA! Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać! 

 

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie 
niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żalazo i inne. 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza 
jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. 
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia! 
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OPIS URZĄDZENIA I ZASTOSOWANIE 

Nowoczesny, bateryjny zamek elektromechaniczny przeznaczony do montażu w miejsce standardowej wkładki zamka, wyposażony 

w cyfrową podświetlaną klawiaturę, która umożliwia dostęp za pomocą osobistego, poufnego kodu PIN. Doskonała alternatywa dla 

standardowego klucza lub zamka szyfrowego. Zamek posiada bardzo wysokie cechy bezpieczeństwa, porównywalne do wkładki 

bębenkowej jak np. zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia i rozwierceniem. Unikalna budowa, łatwy montaż i instalacja bez 

konieczności wiercenia i prowadzenia przewodów umożliwia bezproblemowe dopasowywanie do większości standardowych drzwi 

zewnętrznych oraz wewnętrznych o grubości od 55 do 110 mm bez konieczności ich wymiany lub przeróbki. Elegancki design stali 

nierdzewnej sprawia iż zamek pasuje do każdego wnętrza. Długość kodu od 6 do 12 cyfr. Posiada sygnalizację słabych baterii.  

DANE TECHNICZNE 
zasilanie 3xAAA (brak w zestawie) 

zabezpieczenie elektrostatyczne: 15 000 V 

wytrzymałość mechanizmu na nacisk: 10 milionów cykli otwierania 

regulowany czas otwarcia drzwi:  5 - 15 sek. 

prąd roboczy < 135 mA 

wkładka asymetryczna: 30 x 40 mm 

temperatura pracy: od -400C do +800C 

materiał bębenka: mosiądz 

stopień ochrony IP20 

waga netto 0,44 kg 

 
BUDOWA ZAMKA 

 
 

 



 
 

INSTALACJA 

Instalacja baterii Instalacja urządzenia 

 

 

 
 

Pamiętaj o zachowaniu prawidłowej 
polaryzacji podczas montażu baterii. 
 

1. Odkręć śrubkę zabezpieczającą w 
tylnym pokrętle 

2. Zdejmij pokrętło 
3. Odkręć śrubę mocującą  
4. Zdejmij osłonę i pokrywę baterii 
5. Odkręć śrubę regulacji 

6. Włóż do otworu w drzwiach 
7. Wyreguluj 
8. Przykręć śrubę regulacyjną 
9. Zamontuj tylne pokrętło oraz baterie i osłonę 

OBSŁUGA 
1. W OR-ZS-810 można ustawić 10 zestawów haseł; pierwszy zestaw jest hasłem administratora, a reszta to hasła zwykłe. Długość 

hasła wynosi od 6 do 10 cyfr. 

2. Rejestracja i modyfikacja hasła admin.: 

Stan początkowy, nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze; lampka klawiatury miga; nacisnąć # + 123456 +#; lampka klawiatury miga 

siedem razy; wprowadzić status rejestracji hasła admin; wprowadzić nowe hasło + # + nowe hasło +#; rejestracja hasła admin. powiodła 

się. Nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, klawiatura miga; nacisnąć # + hasło zarządzania + # + 7; lampka klawiatury miga siedem 

razy; wprowadzić nowe hasło # + nowe hasło +#; modyfikacja powiodła się. 

3. Ustawienie hasła użytkownika: 

Nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, podświetlenie się wyłączy; nacisnąć # + hasło admin. + # +1; lampka klawiatury miga jeden 

raz; wprowadzić hasło użytkownika +#+ hasło użytkownika +#; ustawienie powiodło się. 

4. Usuwanie hasła użytkownika: 

Nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, lampka klawiatury miga; nacisnąć # + hasło admin. + # +2; lampka klawiatury miga dwa 

razy; wprowadzić hasło użytkownika +#; usunięcie powiodło się. 

5. Opróżnianie systemu:  

Nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, lampka klawiatury miga; nacisnąć # + hasło admin. + # +3; lampka klawiatury miga 6 razy; 

nacisnąć #, żeby usunąć wszystkie hasła i karty IC oraz przywrócić ustawienia fabryczne. 

6. Ustawianie czasu przedłużenia blokady (ustawienia fabryczne to 8 sekund) 

Przed zmianą czasu blokady należy zmienić oryginalne hasło administratora 123456 na nowe co najmniej 6 cyfrowe!  

Nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze, nacisnąć # + hasło admin. + # +5; niebieskie światło zaświeci 5 razy; wprowadzić jedną 

cyfrę 0-9, żeby ustawić czas przedłużenia odblokowania.  

Przedłużony czas wynosi: wprowadzona cyfra + 5 sekund. Np. po wprowadzeniu cyfry 9 czas będzie wynosić 14 sekund. 

 


