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Dziękujemy za wybór naszej firmy WANO Solutions. Nasze zamki zapewniają dużą 
wygodę i bezpieczeństwo. Aby poznać w pełni działanie zamka zalecamy przeczytać 

poniższą instrukcję. 

Instrukcja Obsługi ECO Code
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1.Informacje ogólne

• Napięcie wejściowe 6V DC (4 baterie alkaiczne AA)

• Pobór prądu: w trakcie pracy 300mA, w spoczynku 12µA.
• Temperatura pracy: -10~60 stopni Celsjusza

• Napięcie alarmujące o niskim poziomie baterii 4.8V

• Długość hasła w przedziale od 3 do 12 znaków.

• Ilość użytkowników: 10 (Użytkownik główny posiada numer
0 pozostali użytkownicy to numery od 1 do 9).

• Maksymalna ilość błędnego wpisania hasła: 6 (Po nieudanej
szóstej próbie panel klawiatury zostanie zablokowany na
czas trzech minut).

2.Reset urządzenia

1. Aby zresetować urządzenie należy wprowadzić na
klawiaturze kombinacje #03# (2 sygnały dzwonka)

2. Następnie wcisnąć przycisk (Deadbolt button) znajdujący
się w tylnej części obudowy przez około 3sekundy (1
sygnał dzwonka)

3. Zwolnic przycisk deadbolt (dioda zapali się na niebiesko)
4. Całość zostanie zakomunikowana sygnałem dźwiękowym

dwukrotnie, a dioda zgaśnie. Oznacza to powodzenie

operacji.



strona | 3 
BIURO 
ul. Sobieskiego 80
62-030 Luboń k. Poznania

tel. +48 61 307 22 35 
biuro@wano.pl www.wano.pl 

3.Zmiana hasła głównego (bazowe hasło po resecie to osiem
jedynek)

      Hasła głównego używamy do dodawania i usuwania użytkowników. Przed 
przystąpieniem do tej operacji system zamka będzie weryfikował hasło główne. Po 
zresetowaniu zamka, dla bezpieczeństwa zaleca się zmianę hasła głównego. 

1. Aby zmienić hasło główne należy wprowadzić na
klawiaturze kombinacje #011111111#nowe hasło
poprzedzone zerem#

Np.#011111111#012345678# 

2. Całość zostanie zakomunikowana sygnałem dźwiękowym
dwukrotnie, a dioda zgaśnie. Oznacza to powodzenie
operacji.

4.Dodawanie hasła użytkownika

1. Aby dodać hasło użytkownika należy wprowadzić na
klawiaturze kombinację #0 hasło główne# Numer
nowego użytkownika +Nowe hasło użytkownika#

Np. #012345678#22468#

2. Całość zostanie zakomunikowana dwoma sygnałami
dźwiękowymi, jednym krótkim i jednym dłuższym.
Oznacza to powodzenie operacji.

*Notka: Należy pamiętać, że numery nowych użytkowników to numery 1~9. Jeśli
omyłkowo wpiszemy 0 zmienimy hasło główne.
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5.Usuwanie hasła użytkownika

1. Aby usunąć hasło użytkownika należy wprowadzić na
klawiaturze kombinację #0hasło główne# numer
użytkownika#

Np.#012345678#2#

2. Całość zostanie zakomunikowana dwoma sygnałami
dźwiękowymi, jednym krótkim i jednym dłuższym.
Oznacza to powodzenie operacji.

*Notka: Za pomocą tej operacji możemy usunąć tylko jednego użytkownika w danym
momencie. Aby usunąć wszystkich użytkowników jednocześnie można użyć operacji „Reset’’,
wiąże się to z przywróceniem ustawień fabrycznych.

*Notka: Hasło główne nie może zostać usunięte.

6.Zmiana hasła użytkownika

1. Aby zmienić hasło użytkownika należy wprowadzić na
klawiaturze kombinację: #numer użytkownika stare
hasło# numer użytkownika nowe hasło#

Np: #22468#25588#

2. Całość zostanie zakomunikowana dwoma sygnałami
dźwiękowymi, jednym krótkim i jednym dłuższym.
Oznacza to powodzenie operacji.

*Notka: Nowe hasło użytkownika nie może składać się z samych „0” w innym wypadku
użytkownik zostanie usunięty.
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7.Odblokowywanie za pomocą hasła

1. Aby odblokować zamek za pomocą hasła należy
wprowadzić na klawiaturze kombinację: numer
użytkownika+ hasło użytkownika#

Np:25588#

*Notka: Podczas odblokowywania zamka numer użytkownika nie jest wymagany.

*Notka: Przed wpisaniem hasła upewnij się czy zamek jest w trybie czuwania, naduś „*” aby
wprowadzić zamek w stan czuwania.

8.Pozostawienie zamka w trybie stale otwartym

• Aby wprowadzić zamek w tryb stale otwarty należy
wprowadzić na klawiaturze kombinację: hasło
użytkownika#0 (przytrzymać przez 3 sekundy do usłyszenia
podwójnego sygnału dźwiękowego).

Po tym czasie zamek pozostanie stale otwarty i nie 
będzie wymagać hasła.  

Np: 5588#0 

• Jeżeli chcemy wyłączyć tryb stale otwarty należy ponownie
wpisać hasło tak jak podczas odblokowywania zamka.

W przypadku gdy chcemy zrobić to natychmiastowo 
należy wpisać na klawiaturze kombinację #01#  
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9.Odblokowywanie poprzez ukryty kod

W niektórych sytuacjach nie jest wskazane, aby wpisywać prawdziwe 
hasło np. gdy ktoś może je zobaczyć. W takim przypadku najlepszym 
rozwiązaniem będzie użycie ukrytego hasła. Możesz wprowadzić ukryte hasło 
wraz z prawidłowym hasłem, aby zrobić zamieszanie. Przed przeprowadzeniem 
tej operacji należy aktywować funkcję ukrytego kodu. 

1. Aby aktywować funkcję ukrytego kodu należy
wprowadzić na klawiaturze kombinację: ##0hasło
główne#9103#

Przykład: ##012345678#9103#

2. Aby odblokować zamek za pomocą ukrytego hasła należy
wprowadzić na klawiaturze kombinację: nazwa
użytkownika+ ukryty kod1+ hasło użytkownika+ ukryty
kod#

Przykład: 398424681428#

3. Aby wyłączyć funkcję ukrytego kodu należy wprowadzić
na klawiaturze kombinację: ##0hasło główne#9158#

Przykład: ##012345678#9158#

*Notka: Ukryty kod 1 i ukryty kod 2 może być dowolnym kodem, jednakże suma znaków
hasła ukrytego 1 i prawidłowego hasła nie może przekroczyć 23 znaków.
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10.Odblokowywanie zamka kluczem fizycznym

      W razie nagłych przypadków zamek można otworzyć 
kluczem fizycznym. W modelu M-6000 zamek zakryty jest 
zaślepką, którą należy zdemontować, aby wprowadzić klucz 
do środka. Gdy zdejmiemy zaślepkę możemy wsadzić klucz i 
obrócić go w prawidłowym kierunku, tak jak jest to pokazane 
poniżej. 

 Lewostronny Prawostronny 

Serwis telefoniczny, numery telefonów serwisantów: 

+48 570 856 991 -> telefon serwisowy

Pozostałe numery: 
+48 61 307 22 35
+48 784 037 299,

  W razie awarii zamka lub innego elementu systemu awarię należy zgłosić na jeden z 

powyższych numerów lub drogą elektroniczną na email serwis@wano.pl 

mailto:serwis@wano.pl
mailto:serwis@wano.pl



