
BookIngLock
Zapomnij o kluczach

Konfiguracja zamka 

Przed przystąpieniem do montażu zamka w drzwiach sprawdź czy uda się go 
połączyć z siecią WIFI w miejscu, w którym będzie montowany.

Konfiguracja sieci1

a) Na komputerze lub telefonie wyszukaj sieci 
bezprzewodowe. Znajdź sieć o nazwie 
BookingLock i połącz się z nią przy użyciu 
hasła: abcdefgh

.

c) W otwartej stronie www wpisz parametry 
(SSID - nazwa sieci, PASSWORD - hasło) 
sieci WIFI dostępnej w miejscu montażu zamka 
i zatwierdź przyciskiem  Po wykonaniu tej OK.
procedury zamek przyjmie nowe parametry sieci.

d) Jeżeli wpiszesz błędną nazwę sieci lub złe hasło, możesz zresetować je za pomocą 
kodu technicznego i ponownie wpisać dane. Kod techniczny znajduje się w panelu 
administracyjnym po wybraniu nazwy zamka i zakładki Ustawienia > Parametry.

e) Po zatwierdzeniu parametrów zamek wykona synchronizację w przeciągu 10 min.
Po prawidłowym połączeniu z  zamek pobierze  służący WIFI kod testowy 1234
do przetestowania działania zamka. Kod będzie ważny przez Pamiętaj aby 7 dni. 
go usunąć z kalendarza w zakładce w panelu administracyjnym. Kody 

Montaż zamka

Zamontuj zamek w drzwiach korzystając z instrukcji montażu znajdującej się w środku 
tej ulotki, bądź zobacz nasz film instruktażowy dostępny na stronie 
www.instalacja.bookinglock.com

2

Działanie zamka 

b) Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź 
adres IP do strony konfiguracji: 192.168.4.1

Włóż baterie do zamka i wpisz . kod resetu WIFI
Kod znajdziesz w panelu administracyjnym 
pod adresem  w zakładce www.app.bookinglock.com
Ustawienia > Kody techniczne. 

W ciągu 2 minut dokonaj konfiguracji sieci:

!

Więcej informacji znajdziesz na www.bookinglock.com

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego

www.instalacja.bookinglock.com

Pomoc techniczna:
pn. - pt.: 8:00-16:00

+48 44 724 49 91
+ 48 510 510 610

info@bookinglock.com

Ustawienie kodów

Zaloguj się do swojego panelu i ustaw kody dla użytkowników zamka. 

Dla podniesienia bezpieczeństwa zalecamy okresową zmianę kodów technicznych. 
Aby zmienić kody po zalogowaniu do panelu administracyjnego wybierz  zakładkę 
Ustawienia > Kody techniczne. Generuj kody. Następnie kliknij na przycisk 
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1. Otwarcie zamka - po wpisaniu poprawnego kodu zamek zostanie automatycznie 
    odblokowany na czas, który został zdefiniowany przez użytkownika w panelu 
    administracyjnym. 

2. Poprawny kod - po wpisaniu kodu klawiatura zamka mignie 1 raz i dźwięk 
    wbudowanego w zamku silniczka zasygnalizuje odblokowanie zamka.

3. Błędny kod - po wpisaniu błędnego kodu klawiatura zamka mignie 3 razy 
    i nastąpi sygnał dźwiękowy.

4. Zablokowany zamek - po 3-krotnej błędnej próbie wprowadzenia kodu zamek 
    blokuje się na czas, który został zdefiniowany przez użytkownika w panelu 
    administracyjnym. Blokada zamka sygnalizowana jest 5-krotnym mignięciem 
    klawiatury zamka.

5. Kody techniczne - każdy zamek po przetestowaniu przez naszych specjalistów 
    otrzymuje wraz z fabrycznym oprogramowaniem unikalne kody techniczne, które 
    ułatwiają korzystanie z urządzenia. Wpisując dany kod, zamek wykona przypisaną 
    do nich operację:

�������· Wymuszona synchronizacja – funkcja umożliwiająca natychmiastową   
         aktualizację danych konfiguracyjnych zamka.

    ���·  Reset WiFi – funkcja umożliwia zresetowanie danych do sieci WiFi (tj. login i       
          hasło), z którą chcemy, aby zamek łączył się w codziennym standardowym 
          trybie pracy. 

   ����·  Identyfikacja zamka – funkcja umożliwia identyfikację konkretnego zamka. 

Wszelkie informacje dotyczące ustawień parametrów zamka są dostępne w panelu 
administracyjnym po zalogowaniu na stronie www.app.bookinglock.com

Zmiana kodów technicznych4
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Skład zestawu

Narzędzia do montażu

Przykręcenie tulejek 

Zmiana strony klamki
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W zależności od sposobu montażu skrzydła drzwi (lewostronne lub prawostronne) 
można przełożyć klamkę w zamku na lewą lub prawą stronę.

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

a) W tym celu włóż klucz do zamka i przekręć go w prawo. Następnie wciśnij do środka 
bolce po obu stronach klamki.

Instrukcja montażu 
www.instalacja.bookinglock.com

  

A) Przednia część zamka 
     (panel sterowania)
B) Tylna część zamka
C) Wewnętrzna część zamka 
     (sekcja zasilania)
D) Gumowa podkładka x 2
E) Okrągły szyld 
F) Tulejki
G) Śruby do skręcenia przedniej 
      i tylnej części zamka
H) Sruby do pokrywy zamka
I)  Trzpień kwadratowy
J)  Zawleczka
K) Baterie alkaliczne AA x 4
L) Klucze awaryjne
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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 (C).

Zamontowanie tylnej części zamka 

Na wewnętrzną część zamka (C) nałóż drugą 
gumową podkładkę (D). Przełóż kabel zasilający 
przez otwór znajdujący się nad trzpieniem 
kwadratowym i schowaj go pod metalową 
pokrywą w miejscu oznaczonym przerywaną linią.
Następnie przykręć wewnętrzną część zamka 
śrubami (G). 
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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. 

Zakończenie montażu11

Załóż gumową podkładkę (D) 
na obudowę trafiając wypustkami w  
wyznaczone otwory. Pamiętaj, aby przełożyć 
kabel zasilający przez dolny otwór podkładki. 
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.
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B
Ze względu na dużą ilość i różnorodność szyldów oraz wkładek instrukcję należy 
stosować według indywidualnych potrzeb.

a) wiertarka / wkrętarka 
b) wiertło �7 mmĆ
c) śrubokręt gwiazdkowy 

Przed montażem zdemontuj szyld starego zamka i wkładkę bębenkową.

Przymierz wewnętrzną część nowego 
zamka (C) i zaznacz otwory 
do wywiercenia nr 1, 2. W zależności 
od rodzaju szyldu może okazać się 
konieczne wyznaczenie otworu nr 3. 
Pamiętaj, aby pokrywa była prosto 
ustawiona. Następnie obróć ją o 180° 
i wyznacz kolejny otwór do nawiercenia
nr 4, który umożliwi przełożenie kabla 
zasilającego na drugą stronę drzwi. 
Dodatkowozaznacz otwory do montażu 
okrągłego szyldu.  

Wyznaczenie otworów do wywiercenia

Wywierć otwory montażowe pod nowy zamek 
nr 1, 2, 4 i nr 3 jeśli wyznaczyłeś go w poprzednim 
kroku. Dodatkowo wywierć otwory nr 5 i 6 do 
montażu okrągłego szyldu. Wyjmij wkładkę zamka
i wyczyść ją zanieczyszczeń po wierceniu. 

Wywiercenie otworów montażowych

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.

Zamontowanie trzpienia kwadratowego

Zamocowanie przedniej części zamka

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego. 
Zamontuj baterie AA 4 x 1,5V (K).

Przykręć tylną część zamka do drzwi (B) 
śrubami (H) oraz zamocuj okrągły szyld.

Podłączenie kabla zasilającego10

c) Z tylnej części zamka odkręć 
śrubę pokazaną na zdjęciu z lewej strony,
przekręć klamkę na drugą stronę i zablokuj 
ją przykręcając śrubę z drugiej strony. 
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