
Instrukcja montażu zamka Booking Lock 
 
Przed przystąpieniem do montażu zamka w drzwiach sprawdź czy  
uda się go połączyć z siecią Wi-fi w miejscu, w którym będzie montowany. 
 

1. Przed wprowadzeniem danych upewnij się, że dane sieci Wi-fi         
(nazwa i hasło) są poprawne. 

2. Dodaj zamek w panelu administracyjnym klienta dostępnym na        
stronie http://app.bookinglock.com/ .  

3. Włóż baterie do zamka i w ciągu 2 minut dokonaj konfiguracji sieci. 
4. Wprowadź kod techniczny na klawiaturze zamka: *4567 . 
5. Na komputerze wyszukaj sieci bezprzewodowe. Znajdź sieć o        

nazwie BookingLock i połącz się z nią przy użyciu hasła: abcdefgh.  
6. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP do strony         

konfiguracji: 192.168.4.1 . 
7. W otwartej stronie www wpisz parametry sieci Wi-fi (SSIS, PASS)          

dostępnej w miejscu montażu zamka i zatwierdź przyciskiem Wyślij         
zapytanie. Po wykonaniu tej procedury zamek przyjmie nowe        
parametry sieci. 

8. Po zatwierdzeniu parametrów zamek wykona synchronizację. Czas       
synchronizacji zamka z serwerem to około 10 min. Nowy zamek po           
pierwszej synchronizacji otrzyma domyślne ustawienia, które      
należy skonfigurować w panelu administracyjnym według własnych       
potrzeb.  

9. Jeżeli konfiguracja sieci Wi-fi przebiegła prawidłowo, nowy zamek        
będzie widoczny na liście w zakładce Moje zamki.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://app.bookinglock.com/


Ze względu na dużą ilość i różnorodność szyldów oraz wkładek instrukcję           
należy stosować według indywidualnych potrzeb. 
 
1.  Przygotuj zamek oraz części do montażu widoczne na zdjęciu poniżej. 

 
 
A) Przednia część zamka (panel sterowania) 
B) Tylna część zamka 
C) Wewnętrzna część zamka (sekcja zasilania) 
D) Gumowa podkładka x 2 
E) Metalowa maskownica x 2 
F) Tulejki 
G) Śruby do skręcenia przedniej i tylnej części zamka 
H) Śruby do pokrywy zamka 
I) Trzpień kwadratowy 
J) Zawleczka 
K) Baterie alkaliczne AA lub akumulatorki LR6 x 4 
L) Klucz awaryjny 
 
 
 
 



2. Przed przystąpieniem do montażu przygotuj niezbędne narzędzia: 
 

● wiertarka / wkrętarka,  
● wiertła,  
● śrubokręt gwiazdkowy, 
● poziomica. 

 
 
3. Zdemontuj wkładkę i szyld starego zamka.  
 

 
 
 



4. Przymierz wewnętrzną część nowego zamka (C) i zaznacz otwory do 
wywiercenia nr 1, 2 i 3. Pamiętaj, aby pokrywa zamka była prosto 
ustawiona. Następnie obróć pokrywę o 180° stopni i wyznacz kolejny otwór 
do nawiercenia nr 4, który umożliwi przełożenie kabla zasilającego na 
drugą stronę drzwi. 
 

 
 
5.  Wywierć otwory montażowe pod nowy zamek.  
 

 
 

 



6. Do przedniej części zamka (A) przykręć z tyłu 3 tulejki z gwintem (F), 
które w późniejszym etapie montażu umożliwią skręcenie jego przedniej i 
tylnej części. 
 

 
 
7. Włóż trzpień kwadratowy (I) w otwór klamki kierując go stroną z oczkiem 
do góry. Przełóż od góry zawleczkę (J) i rozegnij ją na boki, aby 
zablokować wypadnięcie trzpienia. 
 

 



8. Załóż gumową podkładkę (D) na obudowę zamka oraz metalową 
maskownicę (E) zasłaniającą otwory po starym zamku. 
 

 
 
9. Od frontu zamocuj przednią część zamka (A) wkładając ją w otwory            
montażowe. Zwróć uwagę na prawidłowe przełożenie przez otwór w         
drzwiach kabla łączącego panel sterowania (A) z sekcją zasilania  
zamka (C). 
 

 
 
W niektórych sytuacjach, gdy nie można zamontować zewnętrznej strony 
zamka ze względu na brak pewnych wgłębień, konieczne może okazać się 
rozwiercenie otworów wkładki, ponieważ rozstaw fabrycznie 



przygotowanych wgłębień może nieco różnić się od rozstawu tulejek 
przedniej części zamka.  
 
10. Na tylną część zamka (B) nałóż drugą gumową podkładkę (D) wraz z 
maskownicą (E).  
 

 
 
Następnie przykręć ją do wewnętrznej strony drzwi. 
 

 
 

 
 
 



11. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego. Dopasuj kabel tak, aby nie został 
uszkodzony przez trzpień kwadratowy. Zamontuj baterie AA 4 x 1,5V (K). 

 

 
 
12. Przykręć tylną część zamka do drzwi (B). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZMIANA STRONY KLAMKI 
 
W zależności od sposobu montażu skrzydła drzwi (lewostronne lub 
prawostronne, otwierające się na zewnątrz lub do wewnątrz) można 
przełożyć klamkę w zamku na lewą lub prawą stronę. 
 
W tym celu włóż klucz do zamka i przekręć go w prawo. Następnie wciśnij 
do środka bolce po obu stronach klamki. 
 

 
 
Zdejmij klamkę i przełóż ją na lewą stronę. Klamka będzie prawidłowo 
zamontowana jeśli bolce nie będą wciśnięte do środka. 
 

 
 
Analogicznie działa to w przypadku, gdy chcemy zmienić klamkę z lewej na 
prawą stronę. 
 
 



Od tej chwili zamek jest gotowy do używania. 
 

 


