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UWAGA!
Przed instalacj¹ i u¿yciem zamka nale¿y uwa¿nie zapoznaæ siê z zasadami jego u¿ywania
(Rozdzia³ 3).

1. PRZEZNACZENIE ZAMKA

Riff to po³¹czenie zamka szyfrowego z wysokiej jako�ci zamkiem elektromotorycznym.
Klawiatura zamka szyfrowego znajduje siê w obudowie metalowej pe³ni¹cej równocze�nie rolê
uchwytu do otwierania drzwi. Umieszczenie klawiatury od strony niewidocznej dla osób stoj¹cych
z boku jest nowatorskim i niespotykanym do tej pory rozwi¹zaniem, zapewniaj¹cym poufno�æ
wprowadzanego kodu. Z kolei zamek elektromotoryczny z silnikiem krokowym zapewnia
najwy¿szej jako�ci zabezpieczenie mechaniczne pomieszczenia. Zamki tego typu uwa¿ane
s¹ za urz¹dzenia najwy¿szej jako�ci.  Mog¹ byæ stosowane do wszelkiego rodzaju drzwi,
zarówno lewych, jak i prawych. Doskonale sprawdza siê w domach jedno i wielorodzinnych,
biurach, urzêdach i instytucjach jak i innych obiektach u¿yteczno�ci publicznej, w których drzwi
otwierane s¹ 50-100 razy na dobê.

Zalety zamka Riff:
- zwalnia z konieczno�ci noszenia kluczy mechanicznych czy elektronicznych,
- pozwala wprowadziæ kod otwarcia w taki sposób, ¿e nawet osoby znajduj¹ce siê obok nie
  bêd¹ mog³y zobaczyæ wprowadzanej sekwencji cyfr,
- pozwala na zewnêtrzn¹ sygnalizacjê stanu zamka,
- mo¿e byæ stosowany w systemach kontroli dostêpu,
- zapewnia mo¿liwo�æ zaprogramowania do 30 niezale¿nych kodów,
- realizuje funkcjê kodu jednorazowego (dla go�ci),
- posiada funkcjê cichego alarmu,
- posiada linie zewnêtrznego sterowania,
- umo¿liwia kontrolê po³o¿enia rygla i stanu drzwi (zamkniête, otwarte),
- sygnalizuje akustycznie i optycznie wprowadzanie cyfr kodu,
- zapewnia kontrolê stanu na³adowania baterii,
- mo¿e byæ zasilany z baterii lub zewnêtrznego �ród³a,
- wspó³pracuje ze standardow¹ wk³adk¹ bêbenkow¹,
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Rys. 1

2 .  ELEMENTY ZESTAWU

1. Uchwyt z szyfratorem (lewy i prawy) 2 szt.
2. Zamek w opakowaniu 1 szt.
3. P³askownik do o�cie¿nicy 1 szt.
4. Instrukcja obs³ugi 1 szt.
5. Z³¹cze elektryczne do pod³¹czenia zamka 1 szt.
6. Z³¹cze elektryczne do pod³¹czenia linii zewnêtrznych 1 szt.
7. Magnes 1 szt.
8. Klucz  IMBUS  5 mm 1 szt
9  Klucz  M 12 1 szt.
10. Wkrêt  M5x55 do mocowania wk³adki. 1 szt.
11. Wkrêt  4,8x25 do mocowania p³askowników 5 szt.
12. Komplet do mocowania uchwytów 2 szt.
13. Pier�cieñ blokuj¹cy magnes 1 szt.
14. Opakowanie 1 szt.

3. OPIS DZIA£ANIA I FUNKCJE ZAMKA

Klawiatura
Z zamkiem elektromotorycznym mog¹ wspó³pracowaæ dwa typy uchwytów: zewnêtrzny i
wewnêtrzny. W uchwycie zewnêtrznym znajduje siê wy³¹cznie klawiatura numeryczna szyfratora
oraz diody sygnalizacyjne LED. W uchwycie wewnêtrznym oprócz klawiatury numerycznej i
diod znajduj¹ siê trzy dodatkowe przyciski funkcyjne: SHUT, NORM i OPEN. S¹ one umieszczone
na bocznej �ciance uchwytu, prostopad³ej do p³aszczyzny klawiatury (rys. 2). Przyciski te
umo¿liwiaj¹ zmianê trybu pracy zamka.
Oprócz przycisków funkcyjnych w uchwycie wewnêtrznym znajduje siê elektroniczny sterownik
zamka oraz pojemnik na baterie.  Wciskanie przycisków klawiatury sygnalizowane jest
zapaleniem zielonej diody LED i sygna³em akustycznym.
Zielona dioda LED sygnalizuje wciskanie klawiszy na klawiaturze numerycznej lub klawiszy
funkcyjnych. Migaj¹ca czerwona dioda LED sygnalizuje stan roz³adowania baterii

UWAGA!
Je�li w czasie wybierania kodu miga lewa czerwona dioda
LED, trzeba zamieniæ bateriê (patrz rozdzia³ nr 8)

Kody i u¿ytkownicy
Zamek umo¿liwia wprowadzenie 29 kodów u¿ytkownika i
jednego kodu MASTER (kodu administratora)
umo¿liwiaj¹cego programowanie zamka.
D³ugo�æ kodu u¿ytkownika mo¿e wynosiæ od 1 do 6 cyfr,
za� d³ugo�æ kodu administratora od 1 do 10 cyfr.
Wszystkie kody u¿ytkownika numerowane s¹ w kolejno�ci
od 1 do 29, numeracji tej dokonuje administrator
wprowadzaj¹c kolejne kody. Zalecane jest wpisywanie
zaprogramowanych kodów wraz z pozycj¹, na kórej zosta³y
zapisane (patrz tablica na str.19) i przechowywanie wraz z
instrukcj¹ obs³ugi w bezpiecznym miejscu.

Wej�cie do lokalu
Odblokowanie zamka mo¿liwe jest na dwa sposoby- przez
podanie kodu wej�ciowego lub za pomoc¹ klucza do wk³adki
bêbenkowej.  Najczê�ciej bêdzie wykorzystywana pierwsza
mo¿liwo�æ- wej�cie po podaniu kodu u¿ytkownika lub
administratora.
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Rys. 2 Przyciski funkcyjne w
uchwycie wewnêtrznym

Aby wej�æ do lokalu nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci:
- Chwyciæ uchwyt w taki sposób, aby palce znajdowa³y siê na przyciskach (patrz rys.1)
- z klawiatury znajduj¹cej siê w uchwycie wprowadziæ kod

* <kod u¿ytkownika> # lub * <kod instalatora> #

UWAGA!
Pauza pomiêdzy kolejnymi wci�niêciami przycisków
klawiatury trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ 10 sek. usuwa z
pamiêci wcze�niej wybrane cyfry, a wprowadzanie
kodu nale¿y rozpocz¹æ od pocz¹tku.

Zamek Riff akceptuje dwa rodzaje kodów: kod
instalatora lub kod u¿ytkownika.
Domy�lnie w³¹czona jest funkcja potwierdzania
wprowadzonego kodu klawiszem # (funkcja 32).
Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ takiej konfiguracji zamka,
aby zosta³ on odblokowany niezw³ocznie po
wprowadzeniu poprawnego kodu, bez konieczno�ci
jego potwierdzenia klawiszem #.
Po wprowadzeniu prawid³owego kodu zamek
zostanie odblokowany, co jest sygnalizowane
miganiem zielonej diody LED i przerywanym
sygna³em d�wiêkowym.
Je�li wprowadzony kod jest nieprawid³owy, to
zamek pozostanie zablokowany na czas ok. 1 s.
W tym czasie zapali siê zielona dioda LED oraz
zostanie wygenerowany d³ugi sygna³ akustyczny.
Drzwi mog¹ pozostawaæ otwarte przez czas czas
nieograniczony, a po ch ich zamkniêciu zamek
przejdzie automatycznie do stanu blokady (o ile
funkcja ta nie zosta³a programowo zablokowana).

Po naci�niêciu klawisza z symbolem # lub ostatniej cyfry kodu drzwi nale¿y na chwilê przycisn¹æ
lub poci¹gn¹æ w swoim kierunku, tak aby umo¿liwiæ ryglowi swobodny ruch.

Wyj�cie z lokalu
W celu odblokowania zamka przy u¿yciu uchwytu wewnêtrznego nale¿y wcisn¹æ dowolny
klawisz na klawiaturze numerycznej uchwytu. Spowoduje to odblokowanie zamka, co jest
sygnalizowane miganiem zielonej diody LED i przerywanym sygna³em akustycznym.
Po wyj�ciu z lokalu i zamkniêciu drzwi zostan¹ one automatycznie zablokowane przez zamek.
Je�li po odblokowaniu zamka drzwi nie zostan¹ otwarte przez okre�lony czas i aktywna jest
funkcja nr. 34 (czas automatycznej blokady zamka- standardowo 30s.), to  zostan¹ one
ponownie zablokowane.

UWAGA!
W przypadku, kiedy aktywna jest funkcja SHUT odblokowanie zamka dowolnym przyciskiem
nie bêdzie mo¿liwe- najpierw trzeba przej�æ do trybu normalnej pracy (wcisn¹æ przycisk NORM)
Z kolei przy aktywnej funkcji nr. 22 (wyj�cie po wprowadzeniu kodu) nale¿y wprowadziæ kod
wej�ciowy.

Tryby pracy zamka szyfrowego

Tryb NORM
Jest to normalny tryb pracy zamka, w którym dzia³a on zgodnie z zaprogramowanymi
parametrami. Odblokowanie zamka nastêpuje po po wprowadzeniu kodu lub wci�niêciu
dowolnego przycisku, po zamkniêciu drzwi nastêpuje zablokowanie zamka.

SHUT

NORM

OPEN
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Tryb OPEN
U¿ywaj¹c uchwytu zamontowanego wewn¹trz lokalu mo¿na wprowadziæ zamek w tryb OPEN,
w którym po zamkniêciu drzwi nie bêd¹ one blokowane przez zamek.  Aby prze³¹czyæ zamek
w  ten tryb pracy nale¿y otworzyæ drzwi, a nastêpnie wcisn¹æ na czas ok. 2 s. przycisk OPEN
znajduj¹cy siê w bocznej czê�ci obudowy wewnêtrznego uchwytu (patrz rys. 2). Przej�cie w
tryb OPEN zostanie zasygnalizowane miganiem zielonej diody LED oraz sygna³em d�wiêkowym.
Aby wyj�æ z tego trybu nale¿y na chwilê wcisn¹æ przycisk NORM - spowoduje to powrót zamka

do normalnego trybu pracy.

Tryb SHUT
W trybie tym zostaje zablokowana mo¿liwo�æ
korzystania z klawiatury wewnêtrznej i zewnêtrznej
Zamek tak d³ugo blokuje drzwi, jak d³ugo pozostaje
w trybie SHUT.
Przej�cie do tego trybu mo¿liwe jest jedynie przy
u¿yciu klawiatury uchwytu zamontowanego
wewn¹trz pomieszczenia.
W tym celu nale¿y wcisn¹æ na czas ok. 2 s przycisk
SHUT w uchwycie. Zmiana trybu zostanie
potwierdzona miganiem zielonej diody LED i krótkimi
sygna³ami akustycznymi.
Po przeprowadzeniu tej operacji wci�niêcie
jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze numerycznej
uchwytu spowoduje zapalenie siê zielonej diody
LED na czas ok 1s z jednoczesn¹ sygnalizacj¹
d³ugim sygna³em akustycznym. Powrót do
normalnego trybu pracy mo¿liwy jest po wci�niêciu
przycisku NORM.

Otwieranie zamka przy pomocy klucza
Istnieje mo¿liwo�æ odblokowania zamka przy
pomocy klucza. W tym celu nale¿y w³o¿yæ klucz do
zamka i przekrêciæ o 1/4 obrotu w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.
Je�li po odblokowaniu zamka drzwi nie zostan¹
otworzone w czasie 15 s. to zostan¹ one

automatycznie zablokowane przez zamek. Odblokowanie zamka kluczem mo¿liwe jest równie¿
w przypadku wyczerpania baterii, uszkodzenia sterownika itp. Zamek mo¿na odblokowaæ w ten
sposób równie¿ gdy pracuje on w trybie SHUT lub wymagane jest wprowadzenie kodu- dotyczy
to zarówno wej�cia jak i wyj�cia do zabezpieczanego lokalu.

Otwieranie zamka pod przymusem
Funkcja ta umo¿liwia normalne otwieranie zamka z jednoczesnym wywo³aniem cichego alarmu.
Po uaktywnieniu funkcji nr 16 odblokowanie zamka kodem spowoduje otwarcie zamka i pojawienie
siê sygna³u na zaciskach linii alarmowej.  Sygna³y te wyprowadzone s¹ na z³¹cze linii sterowania
zewnêtrznego (patrz rys.3)

4. PROGRAMOWANIE ZAMKA

Programowanie zamka umo¿liwia tak¹ jego konfiguracjê, aby jego dzia³anie dostosowane by³o
do warunków eksploatacyjnych i wymagañ u¿ytkowników.  Oprócz tego mo¿na programowo
zmieniaæ kody u¿ytkowników, blokowaæ je lub zmieniaæ ich uprawnienia.
Do programowania zamka wykorzystywana jest klawiatura w uchwycie zamka. Mo¿na wykorzystywaæ
zarówno klawiaturê w uchwycie zewnêtrznym jak i wewnêtrznym, przy czym u¿ycie klawiatury
wewnêtrznej wymaga, aby aktywna by³a funkcja 22 (otwieranie po podaniu kodu). Je�li zamek
jest tak skonfigurowany, ¿e otwarcie nastêpuje po wci�niêciu dowolnego przycisku w klawiaturze
wewnêtrznej, to programowanie z jej u¿yciem nie jest mo¿liwe. Podczas programowania zamek
powinien byæ odblokowany, a drzwi otwarte.

Rys. 3 Modu³ elektroniki zamka Riff
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Ponadto zamek powinien pracowaæ w trybie normalnym- w czasie programowania nie powinien
znajdowaæ siê ani w trybie OPEN ani SHUT.
Programowanie polega na wprowadzeniu parametrów dla wybranej funkcji.
Prawid³owe wprowadzenie parametru spowoduje miganie zielonej diody LED i przerywanym
sygna³em akustycznym, przy b³êdnym wprowadzeniu parametru dioda zapali siê na czas ok.
2s a jednocze�nie zostanie wygenerowany ci¹g³y sygna³ akustyczny.

funkcja 0  -Nadanie i zmiana kodu u¿ytkownika.

Kody u¿ytkowników nadawane s¹ wy³¹cznie przez administratora, który nadaje u¿ytkownikowi
kod wej�ciowy oraz przypisuje ten kod do odpowiedniej pozycji w pamiêci urz¹dzenia (1..29).
Zalecane jest aby administrator notowa³ kod wej�ciowy i pozycjê w pamiêci, na której zosta³
zapisany (mo¿e do tego celu wykorzystaæ tablicê ze str.19)
Kod u¿ytkownika mo¿e zmieniæ zarówno administrator jak i u¿ytkownik we w³asnym zakresie.
Domy�lnie mo¿liwo�æ zmiany kodu przez u¿ytkownika jest zablokowana.  Aby u¿ytkownik mia³
mo¿liwo�æ zmiany swojego kodu musi znaæ pozycjê, pod któr¹ znajduje siê w pamiêci jego
kod wej�ciowy. Kod u¿ytkownika jest kodem wielokrotnego u¿ycia, jednak w zale¿no�ci od
konfiguracji zamka mo¿e podlegaæ ograniczeniom czasowym. Zamek nie analizuje zbie¿no�ci
zaprogramowanych kodów- mo¿liwe jest wiêc zaprogramowanie kilku jednakowych kodów
przypisanych ró¿nym u¿ytkownikom.

Nadanie kodu u¿ytkownika przez administratora:
* # 0 # <nr u¿ytkownika> # <kod MASTER> # < nowy kod u¿ytkownika > # < nowy kod
u¿ytkownika > #

Na przyk³ad aby nadaæ kod 765432 dla u¿ytkownika nr 9, trzeba wykonaæ operacje:
* # 0 # 9 # 1234567 # 765432 # 765432 #

Zmiana kodu przez u¿ytkownika (o ile opcja ta jest dozwolona):
* # 0 # < numer u¿ytkownika > # < kod u¿ytkownika > # < nowy kod u¿ytkownika > # < nowy
kod u¿ytkownika > #

funkcje  1, 2 - Zmiana kodu przez u¿ytkownika (funkcje 1, 2).

Administrator mo¿e zezwoliæ na zmianê kodów wej�ciowych przez samych u¿ytkowników.
Aby to by³o mo¿liwe administrator musi podaæ u¿ytkownikom pozycje, pod którymi
zaprogramowane zosta³y w pamiêci zamka ich kody wej�ciowe oraz przekazaæ opis procedury
umo¿liwiaj¹cej zmianê kodu.
Administrator mo¿e zezwoliæ lub zabroniæ na samodzieln¹ zmianê kodu wej�ciowego u¿ytkownika-
s³u¿¹ do tego funkcje 1 i 2.  Domy�lnie mo¿liwo�æ zmiany kodu przez u¿ytkownika jest
wy³¹czona.
Nadanie u¿ytkownikowi prawa do samodzielnej zmiany kodu powoduje, ¿e kod ten staje siê
kodem wielokrotnym.

funkcja  nr  1- zmiana kodu przez u¿ytkownika mo¿liwa
funkcja  nr  2-  zmiana kodu przez u¿ytkownika niemo¿liwa

Zezwolenie na samodzieln¹ zmianê kodu przez u¿ytkownika:
* # <funkcja> # <numer u¿ytkownika> # <master-kod> #

Aby umo¿liwiæ u¿ytkownikowi 8 samodzieln¹ zmianê kodu nale¿y wykonaæ operacje:
* # 1 # 8 # 1234567 #
Aby uniemo¿liwiæ zmianê kodu temu u¿ytkownikowi nale¿y wprowadziæ:
 # 2 # 8# 1234567 #
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funkcje 3, 4 -Zmiana kodu u¿ytkownika na jednorazowy lub wielorazowy

Istnieje mo¿liwo�æ przypisania u¿ytkownikowi kodu do jednorazowego wykorzystania. T¹ opcjê
mo¿na wykorzystaæ np. pod nieobecno�æ domowników, daj¹c s¹siadowi mo¿liwo�æ
jednorazowego dostêpu do pomieszczenia w sytuacji awarii, zalania itp.
Je¿eli zamek sk³ada siê z dwóch uchwytów z klawiatur¹, to kod ten umo¿liwia jednorazowe
odblokowanie zamka zarówno z uchwytu zewnêtrznego jak i wewnêtrznego (aby umo¿liwiæ
osobie pos³uguj¹cej siê tym kodem opuszczenie lokalu).
Po wykorzystaniu kodu jednorazowego pozostaje on w dalszym ci¹gu w pamiêci i mo¿na go
wykorzystaæ w dowolny sposób- ponownie uczyniæ z niego kod jednorazowy, zamieniæ go na
kod wielorazowy funkcj¹ nr. 4,  itp. Domy�lnie kod u¿ytkownika jest kodem wielokrotnego
u¿ycia.

funkcja  nr  3- zmiana na kod jednorazowy
funkcja  nr  4-  zmiana na kod wielokrotnego u¿ycia

* # <funkcja> # <numer u¿ytkownika> # <master-kod> #

Aby dokonaæ zmiany kodu u¿ytkownika nr. 10  na kodu jednorazowy, trzeba wykonaæ operacje:
* # 3 # 10 # 1234567 #
Dla zmiany kodu u¿ytkownika nr.10 na wielorazowy:
* # 4 # 10 # 1234567 #

funkcje 5, 6 -Zezwolenie na korzystanie lub blokada kodu u¿ytkownika

Administrator mo¿e w dowolnym momencie zablokowaæ lub odblokowaæ mo¿liwo�æ korzystania
z wybranego kodu wej�ciowego. Warunkiem jest, aby u¿ytkownik ten by³ zdefiniowany (zosta³
mu nadany kod funkcj¹ 0).
Wy³¹czenie kodu nie oznacza jego utraty z pamiêci zamka- mo¿na go aktywowaæ w dowolnym
momencie przy u¿yciu funkcji 3,4 lub 5.

funkcja  nr  5- aktywacja kodu u¿ytkownika
funkcja  nr  6- blokada kodu u¿ytkownika

Zmiana uprawnieñ do korzystania z zamka.
* # <funkcja> # <numer u¿ytkownika> # <master-kod> #

Blokada kodu przypisanego do u¿ytkownika nr.17
* # 6 # 17 # 1234567 #
Odblokowanie kodu przypisanego do u¿ytkownika nr.17
*# 5 # 17 # 1234567 #

Funkcje nr. 7 i 8 nie s¹ dostêne w tej wersji urz¹dzenia i zarezerwowane do wykorzystania
w kolejnych modelach zamka Riff

funkcje 9, 10  -Sygnalizacja optyczna

Zamek Riff posiada mo¿liwo�æ generowania dwóch rodzajów sygna³ów: akustycznego,
pochodz¹cego z wbudowanego w uchwyt brzêczyka i optycznego realizowanego przy pomocy
dwóch diod LED zamontowanych uchwytach.
Sygnalizowane mog¹ byæ funkcje realizowanye przez zamek, poprawno�æ wprowadzanych
komend itd. Obydwa rodzaje sygnalizacji mog¹ byæ niezale¿nie w³¹czane i wy³¹czane.

funkcja  nr  9 - w³¹czenie sygnalizacji optycznej ,
funkcja  nr 10- wy³¹czenie sygnalizacji optycznej
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W³¹czenie sygnalizacji optycznej

*  # <funkcja> # <master-kod> #

Aby w³¹czyæ sygnalizacjê LED  trzeba wykonaæ operacje:
*  # 9 # 1234567 #
aby wy³¹czyæ sygnalizacjê LED  trzeba wykonaæ operacje:
*  # 10 # 1234567 #

funkcje 11,12 -Sygnalizacja akustyczna

funkcja  nr  11- w³¹czenie sygnalizacji akustycznej ,
funkcja  nr  12- wy³¹czenie sygnalizacji akustycznej

*  # <funkcja> # <master-kod> #

Aby w³¹czyæ sygnalizacjê akustyczn¹ nale¿y wykonaæ operacje:
* # 11 # 1234567 #
aby wy³¹czyæ sygnalizacjê akustyczn¹ nale¿y wykonaæ operacje::
* # 12 # 1234567 #

funkcje 13,15 -Zabezpieczenie kodu zamka przed prób¹ z³amania .

Funkcja ta zabezpiecza zamek przed próbami odgadniêcia kodu wej�ciowego. Je�li podjête
zosta³y wiêcej ni¿ cztery próby wprowadzenia kodu, a ¿adna z nich nie zakoñczy³a siê
powodzeniem, to zamek blokowany jest na czas 3 minut. Po zablokowaniu zamka nawet
wprowadzenie prawid³owego kodu nie spowoduje  jego odblokowania. Sytuacja ta dotyczy
równie¿ wprowadzania kodu administratora.
Zdjêcie blokady nastêpuje po up³ywie 3 minut od czasu ostatniego wci�niêcia klawisza w
zablokowanym zamku lub przez liniê sterowania zewnêtrznego.
Zamek Riff posiada zaciski do pod³¹czenie linii zewnêtrznych umo¿liwiaj¹ce miêdzy innymi
wysy³anie sygna³u z zamka w sytuacjach takich jak próba z³amania kodu, otwarcie pod
przymusem. Równocze�nie z zablokowaniem zamka na liniê alarmow¹ wystawiony zostaje
sygna³ informuj¹cy o wielokrotnej próbie pos³u¿enia siê b³êdnym kodem.

Je�li z zamkiem wspó³pracuj¹ dwa uchwyty i aktywna jest funkcja 22 (odblokowanie po podaniu
kodu), to blokowany jest tylko ten uchwyt, z którego wprowadzone zosta³y b³êdne kody. Blokada
klawiatury w przypadku, kiedy wprowadzony z niej zosta³ b³êdny kod  mo¿liwa jest po
uaktywnieniu  funkcji 13. Funkcja ta powoduje w³¹czenie trybu zabezpieczenia zamka. Po
wprowadzeniu czterech b³êdnych kodów zamek zostaje zablokowany a wci�niêcie dowolnego
klawisza wywo³a d³ugi sygna³ d�wiêkowy informuj¹cy o b³êdzie.
Funkcja nr. 14 dzia³a podobnie z tym, ¿e pozwala na wprowadzenie kodu, a po jego potwierdzeniu
generuje sygna³ informuj¹cy o wprowadzeniu b³êdnego kodu wej�ciowego (d³ugi sygna³ i
zapalenie diody LED)

funkcja  nr  13- blokada obydwu uchwytów, sygnalizacja b³êdu po wci�niêciu dowolnego 
          klawisza i sygna³ alarmowy po wprowadzeniu b³êdnych kodów,

funkcja  nr  14- blokada uchwytu , sygnalizacja b³êdnie wprowadzonego kodu oraz sygna³ 
          alarmowego po wprowadzeniu b³êdnych kodów

funkcja  nr  15- wy³¹czenie blokady ,

*  # <funkcja> # <master-kod> #

funkcje 16,17 -Otwarcie pod przymusem.

Opcja ' Otwarcie pod przymusem'  mo¿e byæ wykorzystana w sytuacji, kiedy u¿ytkownik zamka
zosta³ zmuszony przez inne osoby do jego odblokowania. W takim przypadku zamek zostaje
odblokowany, jednak na wyj�cie alarmowe podawany jest sygna³ informuj¹cy o zagro¿eniu.
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W³¹czenie sygnalizacji optycznej

*  # <funkcja> # <master-kod> #

Aby w³¹czyæ sygnalizacjê LED  trzeba wykonaæ operacje:
*  # 9 # 1234567 #
aby wy³¹czyæ sygnalizacjê LED  trzeba wykonaæ operacje:
*  # 10 # 1234567 #

funkcje 11,12 -Sygnalizacja akustyczna

funkcja  nr  11- w³¹czenie sygnalizacji akustycznej ,
funkcja  nr  12- wy³¹czenie sygnalizacji akustycznej

*  # <funkcja> # <master-kod> #

Aby w³¹czyæ sygnalizacjê akustyczn¹ nale¿y wykonaæ operacje:
* # 11 # 1234567 #
aby wy³¹czyæ sygnalizacjê akustyczn¹ nale¿y wykonaæ operacje::
* # 12 # 1234567 #

funkcje 13,15 -Zabezpieczenie kodu zamka przed prób¹ z³amania .

Funkcja ta zabezpiecza zamek przed próbami odgadniêcia kodu wej�ciowego. Je�li podjête
zosta³y wiêcej ni¿ cztery próby wprowadzenia kodu, a ¿adna z nich nie zakoñczy³a siê
powodzeniem, to zamek blokowany jest na czas 3 minut. Po zablokowaniu zamka nawet
wprowadzenie prawid³owego kodu nie spowoduje  jego odblokowania. Sytuacja ta dotyczy
równie¿ wprowadzania kodu administratora.
Zdjêcie blokady nastêpuje po up³ywie 3 minut od czasu ostatniego wci�niêcia klawisza w
zablokowanym zamku lub przez liniê sterowania zewnêtrznego.
Zamek Riff posiada zaciski do pod³¹czenie linii zewnêtrznych umo¿liwiaj¹ce miêdzy innymi
wysy³anie sygna³u z zamka w sytuacjach takich jak próba z³amania kodu, otwarcie pod
przymusem. Równocze�nie z zablokowaniem zamka na liniê alarmow¹ wystawiony zostaje
sygna³ informuj¹cy o wielokrotnej próbie pos³u¿enia siê b³êdnym kodem.

Je�li z zamkiem wspó³pracuj¹ dwa uchwyty i aktywna jest funkcja 22 (odblokowanie po podaniu
kodu), to blokowany jest tylko ten uchwyt, z którego wprowadzone zosta³y b³êdne kody. Blokada
klawiatury w przypadku, kiedy wprowadzony z niej zosta³ b³êdny kod  mo¿liwa jest po
uaktywnieniu  funkcji 13. Funkcja ta powoduje w³¹czenie trybu zabezpieczenia zamka. Po
wprowadzeniu czterech b³êdnych kodów zamek zostaje zablokowany a wci�niêcie dowolnego
klawisza wywo³a d³ugi sygna³ d�wiêkowy informuj¹cy o b³êdzie.
Funkcja nr. 14 dzia³a podobnie z tym, ¿e pozwala na wprowadzenie kodu, a po jego potwierdzeniu
generuje sygna³ informuj¹cy o wprowadzeniu b³êdnego kodu wej�ciowego (d³ugi sygna³ i
zapalenie diody LED)

funkcja  nr  13- blokada obydwu uchwytów, sygnalizacja b³êdu po wci�niêciu dowolnego 
          klawisza i sygna³ alarmowy po wprowadzeniu b³êdnych kodów,

funkcja  nr  14- blokada uchwytu , sygnalizacja b³êdnie wprowadzonego kodu oraz sygna³ 
          alarmowego po wprowadzeniu b³êdnych kodów

funkcja  nr  15- wy³¹czenie blokady ,

*  # <funkcja> # <master-kod> #

funkcje 16,17 -Otwarcie pod przymusem.

Opcja ' Otwarcie pod przymusem'  mo¿e byæ wykorzystana w sytuacji, kiedy u¿ytkownik zamka
zosta³ zmuszony przez inne osoby do jego odblokowania. W takim przypadku zamek zostaje
odblokowany, jednak na wyj�cie alarmowe podawany jest sygna³ informuj¹cy o zagro¿eniu.

U¿ytkownik mo¿e wprowadziæ zmodyfikowany kod, który uruchomi sygna³ alarmowy. Modyfikacja
polega na zmniejszeniu jednej z cyfr oryginalnego kodu o 1. Je�li  cyfr¹ t¹  jest liczba '0' to
jako warto�æ zmniejszon¹ nale¿y podaæ warto�æ 9. Je�li np. oryginalny kod sk³ada³ siê z cyfr
48315 to kod zmodyfikowany bêdzie mia³ np. postaæ: 48215

UWAGA!
Je�li utworzony w ten sposób kod bêdzie odpowiada³ jednemu z normalnych kodów u¿ytkownika
to sygna³ alarmowy nie zostanie wygenerowany.

funkcja  nr  16- opcja otwarcia pod przymusem aktywna ,
funkcja  nr  17-  opcja otwarcia pod przymusem nieaktywna  .

Aktywacja kodu otwarcia pod przymusem (funkcja 16).
*  # 16 # <master-kod> #

Wy³¹czenie opcji otwarcia pod przymusem (funkcja 17).
*  # 17 # <master-kod> #
W celu od³¹czenia ochrony od przymusowego otwarcia wykorzystuje siê funkcja 17.
Wg ustawieñ fabrycznych ochrona od przymusowego otwarcia wy³¹czona.

funkcja 18 -Przywrócenie domy�lnych ustawieñ zamka.

Istniej¹ dwa sposoby przywrócenia nastaw domy�lnych: programowo, przez wywo³anie funkcji
nr. 18 oraz przez wci�niêcie przycisku RESET w zamku.
Funkcja ta umo¿liwia przywrócenie domy�lnych (fabrycznych) nastaw bez konieczno�ci
demontowania zamka. Operacjê t¹ mo¿e przeprowadziæ jedynie administrator po podaniu
kodu MASTER. W celu unikniêcia pomy³ki kod MASTER nale¿y wprowadziæ dwukrotnie.

Istnieje mo¿liwo�æ przywrócenia domy�lnych (fabrycznych) ustawieñ zamka programowo, bez
konieczno�ci jego demontowania. W celu unikniêcia przypadkowego restartu master-kod
wprowadza siê dwa razy.

*  # 18 # <master-kod> # <master-kod> #
Ustawienia domy�lne mo¿na te¿ przywróciæ u¿ywaj¹c przycisku RESET (patrz rys.3) w
wewnêtrznym uchwycie kasety rozmównej co wymaga jego demonta¿u. Aby przywróciæ
domy�lne ustawienia w ten sposób nale¿y wcisn¹æ na 5 s. przycisk RESET.

funkcje 19,20 -W³¹czenie / wy³¹czenie linii alarmowej przy otwarciu zamka.

Zamek umo¿liwia podanie sygna³u na liniê alarmow¹ podczas ka¿dego odblokowania zamka
(kodem MASTER, kodem u¿ytkownika, kluczem, przyciskiem zdalnego sterowania, przy
wy³amaniu drzwi).

funkcja  nr  19 - funkcja w³¹czona ,
funkcja  nr  20 - funkcja wy³¹czona,

*  # <funkcja> # <master-kod> #

Aby w³¹czyæ generowanie sygna³u alarmowego nale¿y wykonaæ operacje:
*  # 19 # <master-kod> #
Aby wy³¹czyæ generowanie sygna³u alarmowego nale¿y wykonaæ operacje:
*  # 20 # <master-kod> #
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funkcja 21 -Tryb otwarcia zamka po wci�niêciu dowolnego przycisku w uchwycie wewnêtrznym

W wiêkszo�ci przypadków, w których bêdzie stosowany zamek Riff jego zadaniem bêdzie
zabezpieczenie przed dostêpem osób niepowo³anych tylko od jednej strony- zewnêtrznej. Ze
wzglêdu na wygodê u¿ytkowników wskazane jest, aby odblokowanie zamka od wewn¹trz
zabezpieczanego pomieszczenia odbywa³o siê w jak najprostszy sposób. Z tego powodu
zamek Riff mo¿e pracowaæ w trybie, w którym odblokowanie zamka nastêpuje po wci�niêciu
jakiegokolwiek przycisku w klawiaturze uchwytu wewnêtrznego. Ten tryb otwierania jest
domy�lnie w³¹czony.

*  # 21# <master-kod> #

funkcja 22 -Tryb otwierania zamka po wprowadzeniu kodu w uchwycie wewnêtrznym zamka

W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba obustronnej kontroli dostêpu, w której odblokowanie
zamka z jednej jak i z drugiej strony  mo¿liwe jest wy³¹cznie po wprowadzeniu kodu wej�ciowego.
Zamek mo¿na wprowadziæ w taki tryb pracy aktywuj¹c funkcjê nr.22

*  # 22 <master-kod> #

funkcja 23 -Uruchomienie w trybie sta³ego otwarcia drzwi bez podania kodu wej�ciowego.

Po uaktywnieniu tej funkcji zamek, który zostaje odblokowany po wci�niêciu dowolnego
przycisku w uchwycie wewnêtrznym  mo¿na wprowadziæ w tryb sta³ego otwarcia drzwi u¿ywaj¹c
przycisku funkcyjnego OPEN .
Tryb ten nie mo¿e byæ uruchomiony, je�li wewnêtrzny uchwyt pracuje w trybie otwierania drzwi
przez podanie kodeu wej�ciowego. Funkcja ta jest domy�lnie w³¹czona.

*  # 23 # <master-kod> #

funkcja 24 -Uruchomienie w trybie sta³ego otwarcia drzwi po podaniu kodu wej�ciowego.

Aby uniemo¿liwiæ osobom nieuprawnionym wprowadzanie zamka w tryb sta³ego otwarcia drzwi
mo¿na w³¹czyæ funkcjê, która zezwala na sta³e odblokowanie zamka w trybie OPEN jedynie
po podaniu kodu wej�ciowego.
Aby odblokowaæ drzwi na sta³e w tym trybie nale¿y wprowadziæ kod wej�ciowy z wewnêtrznego
uchwytu, otworzyæ drzwi i na chwilê wcisn¹æ przycisk OPEN.  Zmiana trybu potwierdzona
zostanie miganiem zielonej diody LED i sygna³em akustycznym.
Wyj�cie do trybu normalnego nastêpuje po wci�niêciu przycisku funkcyjnego NORM. Powrót
do trybu normalnego sygnalizowany jest miganiem zielonej diody LED i przerywany m sygna³em
akustycznym.

*  # 24 # <master-kod> #

funkcje 25-26 -Sygnalizacja stanu po³o¿enia rygla zamka.

Zamek umo¿liwia monitorowanie stanu po³o¿enia rygla, np. w celu sprawdzenia czy drzwi
zosta³y zamkniête prawid³owo. Stan, kiedy rygiel nie jest wysuniêty do koñca i istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e drzwi nie zosta³y poprawnie zamkniête mo¿e byæ sygnalizowany
akustycznie lub przy pomocy diod LED w uchwycie.  Sygnalizacja ta jest domy�lnie wy³¹czona.

funkcja  nr  25- w³¹czenie sygnalizacji po³o¿enia rygla ,
funkcja  nr  26- wy³¹czenie  sygnalizacji po³o¿enia rygla

*  # <funkcja> # <master-kod> #
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Aby w³¹czyæ sygnalizacjê zablokowania zamka, trzeba nacisn¹æ:
*  # 25 # 1234567 #
¿eby wy³¹czyæ:
*  # 26 # 1234567 #

funkcja 27 -Tryb sterowania zewnêtrznego z wykorzystaniem linii  NORM.

W zamku Riff przewidziana zosta³a mo¿liwo�æ zdalnego sterowania jego prac¹. Pozwala ona
na zablokowanie lub odblokowanie zamka dodatkowym przyciskiem zamontowanym w innym
miejscu ni¿ zamek (np. na portierni lub przy kasie), albo przez zewnêtrzny sterownik (np.
kontroli dostêpu, system alarmowy itp.).
Zablokowanie zamka dodatkowym, zewnêtrznym przyciskiem SHUT zamontowanym w
dowolnym miejscu powoduje ca³kowit¹ blokadê zamka- nie mo¿na go otworzyæ od strony
zewnêtrznej ani wewnêtrznej. Powinien to byæ przycisk bistabilny, poniewa¿ zamek pozostaje
tak d³ugo zablokowany, jak d³ugo przycisk ten jest wci�niêty. Nie dzia³aj¹ te¿ klawisze funkcyjne
klawiatury wewnêtrznej. Dodatkowo, je�li aktywna jest funkcja nr. 19 to naci�niêcie przycisku
SHUT spowoduje podanie sygna³u na liniê alarmow¹- mo¿e on uruchomiæ syrenê alarmow¹,
powiadomiæ o niebezpieczeñstwie s³u¿by ochrony, itd.
Je�li w momencie wci�niêcia przycisku SHUT drzwi s¹ otwarte to blokada zamka nast¹pi po
ich zamkniêciu. Odblokowanie zamka nastêpuje po wy³¹czeniu zewnêtrznego przycisku SHUT.

Zamek mo¿e byæ wykorzystywany razem z systemami kontroli dostêpu, s³u¿¹ do tego linie
sterowanie zewnêtrznego (OPEN, NORM i SHUT) oraz linia DOOR s³u¿¹ca do monitorowania
stanu rygla zamka (otwarte drzwi, wysuniêty rygiel) oraz linia alarmowa ALARM.

Zamek zosta³ zaprojektowany w ten sposób, ¿e nawet gdy nie jest zasilany z zewnêtrznego
�ród³a mo¿liwe jest sterowanie jego funkcjami. Dla jednoznacznej identyfikacji stanu zamka
wprowadzona zosta³a dodatkowa linia NORM.
Do sterowania linii OPEN NORM i SHUT wykorzystywane s¹ trzy oddzielne linie oraz jedna
linia wspólna. Ten tryb jest stosowany, kiedy zamek nie jest zasilany z zewnêtrznego zasilacza.

Je�li wprowadzono ten tryb, a ¿adna z linii nie by³a pod³¹czona ze wspólnym przewodem, to
po pod³¹czeniu zamka do systemu sterowania zamek bêdzie reagowaæ na sygna³y OPEN i
SHUT tylko po nadaniu sygna³u NORM.

*  # 27 # <master-kod> #

funkcja 28 -Sterowanie przez zewnêtrzne linie OPEN i SHUT.

Je�li  przewidywane jest stosowanie zamka razem z systemem kontroli dostêpu, to najbardziej
wygodny jest tryb dwuprzewodowego sterowania zamkiem.
W takim przypadku linia NORM nie jest wykorzystywana .
W celu unikniêcia b³êdnych dzia³añ zamka linie OPEN i  SHUT  zaleca siê pod³¹czyæ do
zewnêtrznego �ród³a zasilania za po�rednictwem rezystorów, zapewniaj¹cych nominalny pr¹d
dla elementów komutacji (przeka�nik, przycisk itd.) systemu kontroli dostêpu. W tym trybie
linia SHUT ma pierwszeñstwo przed lini¹ OPEN. Dla wprowadzenia tego trybu wykorzystuje
siê funkcjê 28.

*  # 28 # <master-kod> #

funkcja 29 -Zmiana kodu MASTER .

Kod MASTER (kod administratora zamka) pozwala na wej�cie w tryb programowania i zmianê
parametrów pracy zamka oraz wprowadzenie kodów u¿ytkowników.
Istnieje mo¿liwo�æ zaprogramowania tylko jednego kodu MASTER, przy czym nie mo¿e on
zostaæ usuniêty ani zablokowany.
Je¿eli zostan¹ przywrócone domy�lne nastawy zamka, to po operacji tej kod MASTER przyjmie
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warto�æ 1234567 . Skasowane te¿ zostan¹ wszystkie kody u¿ytkowników.
Kod MASTER mo¿na zmieniæ u¿ywaj¹c funkcji nr. 29

UWAGA !
Zalecana jest bezwzglêdna zmiana kodu MASTER po zamontowaniu zamka. Pozostawienie
ustawieñ fabrycznych mo¿e umo¿liwiæ osobom nieupowa¿nionym dostêp do chronionych
pomieszczeñ.

*  # <29> # < kod MASTER > # < nowy kod MASTER > # < nowy kod MASTER > #

Aby ustawiæ kod MASTER na liczbê15263748 nale¿y wykonaæ operacje:
*  # 29 # 1234567 # 15263748 # 15263748 #

funkcja 32, 33 -Potwierdzenie kodu klawiszem # .

Domy�lnie wprowadzenie kodu wej�ciowego powinno byæ potwierdzone wci�niêciem
klawisza #. Dopiero wtedy wprowadzony kod porównywany jest z zapisanymi w pamiêci kodami
i podejmowana jest odpowiednia akcja. Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ odblokowania zamka
bezpo�rednio po wprowadzeniu prawid³owej sekwencji kodu. Tryb ten nale¿y jednak stosowaæ
ostro¿nie ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Najlepiej stosowaæ go w po³¹czeniu z zabezpieczeniem
kodu przed prób¹ odgadniêcia.

funkcja nr 32 - w³¹czenie potwierdzania kodu klawiszem #
funkcja nr 33 - wy³¹czenie potwierdzania kodu klawiszem #

*  # <funkcja> # < kod MASTER > #

funkcja 34 -Ustawienie czasu automatycznej blokady zamka.

Po podaniu poprawnego kodu administratora lub kodu wej�ciowego zamek zostaje odblokowany
umo¿liwiaj¹c otwarcie drzwi. Zamek zostanie ponownie zablokowany po otwarciu, a nastêpnie
zamkniêciu drzwi.
Zamek mo¿e pozostawaæ w stanie otwarcia przez czas nieograniczony. Istnieje te¿ mo¿liwo�æ
automatycznej blokady zamka po okre�lonym czasie. W³¹czenie tego trybu zapobiega
przypadkowemu pozostawieniu odblokowanego zamka.
Czas, po którym zamek zostanie zablokowany liczony jest wed³ug wzoru:

t = PARAMETR * 10s + 2s

gdzie PARAMETR  jest liczb¹ wprowadzon¹ z klawiatury.

*  # <funkcja> # <PARAMETR> # < kod MASTER > #

5. MECHANIZM ZAMKA ELEKTROMOTORYCZNEGO

Zamki elektromotoryczne Riff przeznaczone s¹ do wszelkiego typu drzwi przystosowanych do
monta¿u zamków zgodnych ze standardem DIN 18250.
W przeciwieñstwie do zamków tradycyjnych, w których rygiel napêdzany jest bezpo�rednio
przez wk³adkê bêbenkow¹, w zamkach elektromotorycznych rygiel poruszany jest przez silnik
krokowy oraz uk³ad d�wigni mechanicznych.
Zamek posiada czujnik magnetyczny, który wraz z umieszczonym w odpowiednim miejscu
futryny magnesem stanowi uk³ad okre�laj¹cy po³o¿enie drzwi.
Czujnik ten zapobiega uruchomieniu zamka w nieodpowiednim momencie, pozwala na wykrycie
stanu otwarcia, zamkniêcia czy niedomkniêcia drzwi.
Odrêbny czujnik znajduj¹cy siê wewn¹trz mechanizmu dostarcza informacji o po³o¿eniu rygla
(rygiel wsuniêty lub wysuniêty).
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Rys. 4 Regulacja docisku rolki

Dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnego sposobu otwierania drzwi przewidziana zosta³a
mo¿liwo�æ zamontowania wk³adki bêbenkowej, przy pomocy której mo¿na odblokowaæ zamek
w tradycyjny sposób, przez u¿ycie klucza.
Zamek mo¿e byæ stosowany w dowolnych systemach kontroli dostêpu, w szczególno�ci z
zamkiem szyfrowym Riff.
W zamku znajduje rolka s³u¿¹ca do pozycjonowania po³o¿enia drzwi wzglêdem futryny. Rolka
ta powoduje, ¿e zamkniêcie i otwarcie drzwi wymaga u¿ycia pewnej si³y, co eliminuje do
minimum przypadkowe otwarcie lub zamkniêcie drzwi przy odblokowanym zamku. Docisk rolki
do p³askownika zamontowanego w futrynie jest regulowany- s³u¿y do tego celu �ruba znajduj¹ca
siê w dolnej czê�ci korpusu zamka (patrz rys. 4).
Je�li drzwi zamykane s¹ przez samozamykacz to wskazane jest aby rolka by³a ca³kowicie
schowana wewn¹trz zamka.

6. MONTA¯ ZAMKA RIFF

1. Przygotowaæ otwór w drzwiach do wpuszczenia zamka zgodnie z rys. 5. Nale¿y zwróciæ
uwagê aby p³askownik, za po�rednictwem którego mocowany jest zamek nie wystawa³ poza
powierzchniê czo³a drzwi,
2. Wykonaæ otwór do wk³adki bêbenkowej zgodnie z rys. 5,
3. Wykonaæ otwory, przez które wyprowadzone zostan¹ przewody,
4. Dokonaæ regulacji wysuniêcia rolki w-g wzoru: szeroko�æ szczeliny miêdzy drzwiami a futryn¹
+ 3 mm. Sposób regulacji rolki ilustruje rys.4,
5. Wstawiæ zamek w otwór w drzwiach i wyprowadziæ przewody,
6. Zamocowaæ zamek za pomoc¹ dwóch wkrêtów wykorzystuj¹c otwory znajduj¹ce siê w
p³askowniku zamka  7. Wstawiæ wk³adkê bêbenkowa i zablokowaæ j¹ wkrêtem M5x55,
8. Upewniæ siê, ¿e zamek otwiera siê za pomoc¹ klucza, a rygiel chowa siê bez problemu.
9. Przy wysuniêtym ryglu przeprowadziæ okre�liæ po³o¿enie p³askownika w futrynie drzwi.
P³askownik ten powinien byæ zamocowany w ten sposób, aby znajduj¹ce siê w nim otwory
pozwala³y na ³atwe wysuniêcie rygla przy zamkniêtych drzwiach, oraz pewne pozycjonowanie
drzwi przez rolkê. P³askownik powinien byæ wpuszczony w futrynê na g³êboko�æ ok. 3 mm,
ponadto w futrynie nale¿y wykonaæ otwory na rygiel - ok. 20 mm oraz magnes trwa³y- ok. 12

mm
10. Zamocowaæ p³askownik  za pomoc¹ trzech �rub i umie�ciæ
w odpowiednim miejscu magnes trwa³y
10. Wyznaczyæ miejsce wykonania otworów pod �ruby
mocuj¹ce uchwyty. Operacjê t¹ nale¿y wykonaæ przy za³o¿onej
wk³adce bêbenkowej. Wykonaæ otwory o �rednicy ok. 12 mm
11. Zamocowaæ uchwyty. Nale¿y zwróciæ uwagê aby �ruby
dokrêcane kluczem IMBUS znajdowa³y siê od strony uchwytu
wewnêtrznego, za� od strony uchwytu zewnêtrznego �ruby
z ³bem p³askim
12. Wykonaæ po³¹czenia elektryczne, ta operacja sprowadza
siê do pod³¹czenia wtyczek (od mechanizmu zamka, uchwytu
zewnêtrznego, linii zewnêtrznych)

7. ZAMIANA PRZEZNACZENIA UCHWYTU
(WEWNÊTRZNY, ZEWNÊTRZNY)

Uchwyty zamka szyfrowego produkowane s¹ w dwóch
odmianach umo¿liwiaj¹cych monta¿ na drzwiach lewych i
prawych. Ró¿ni¹ siê one konstrukcj¹ mechaniczn¹, a w
zale¿no�ci od przeznaczenia (uchwyt wewnêtrzny, zewnêtrzny)
ró¿ni¹ siê te¿ wyposa¿eniem. Je¿eli uchwyt przeznaczony
jest do monta¿u od strony zewnêtrznej zabezpieczanego
pomieszczenia, wtedy montowana jest w nim tylko klawiatura.
W przypadku uchwytu wewnêtrznego oprócz klawiatury w
uchwycie montowany jest równie¿ modu³ elektroniczny zamka
szyfrowego oraz pojemnik na baterie. Obie odmiany stanowi¹
komplet w sytuacji, kiedy zamek szyfrowy ma byæ
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zamontowany zarówno na wewnêtrznej jak i zewnêtrznej stronie drzwi.
Je¿eli w dostarczonym komplecie, który przeznaczony jest do zamontowania na konkretnym
typie drzwi uchwyt montowany po stronie zewnêtrznej wyposa¿ony jest w modu³ elektroniki,
to modu³ ten nale¿y prze³o¿yæ do drugiego uchwytu.
W tym celu nale¿y zdemontowaæ klawiaturê w obydwu uchwytach, a nastêpnie nale¿y zamieniæ
miejscami modu³ elektroniki (modu³ mocowany jest do klawiatury przy pomocy dwóch wkrêtów).
Po tej operacji nale¿y zamontowaæ klawiaturê do uchwytu.

UWAGA!
Ze wzglêdów bezpieczeñstw modu³ elektroniki zamka szyfrowego bezwzglêdnie powinien byæ
zamontowany w uchwycie wewnêtrznym.

8. WYMIANA BATERII

Od³¹czenie baterii zasilaj¹cych zamek Riff nie powoduje utraty nastaw zamka oraz
wprowadzonych kodów- zostaj¹ one trwale zapisane w pamiêci EEPROM.
Zamek posiada wbudowany mechanizm badaj¹cy stopieñ zu¿ycia baterii. Zu¿ycie baterii
sygnalizowane jest miganiem czerwonej diody LED. Od pierwszego sygna³u zamek mo¿e byæ
otwarty jeszcze oko³o 100 razy, po czym dalsza praca zamka nie bêdzie mo¿liwa.
Aby wymieniæ baterie nale¿y otworzyæ pokrywkê  w dolnej czê�ci wewnêtrznego uchwytu
zgodnie z rys. 6 - w tym celu za pomoc¹ wkrêtaka szeroko�ci¹ nie wiêkszej ni¿ 4 mm obróciæ
zamek pokrywki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pod naciskiem sprê¿yny
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pokrywka otworzy siê. Po wyjêciu starych baterii
w pojemniku nale¿y umie�ciæ nowe, zgodnie z
rysunkiem na wewnêtrznej czê�ci uchwytu (Patrz
rys. 6).

UWAGA !
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na w³a�ciw¹
polaryzacjê baterii.
Nie nale¿y mieszaæ starych baterii z nowymi
nale¿y stosowaæ komplet baterii pochodz¹cy od
jednego producenta.
Po za³adowaniu baterii nale¿y zamkn¹æ klapkê,
przekrêciæ zamek w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara i sprawdziæ dzia³anie zamka.

9. PRZYK£ADOWE KONFIGURACJE

1. Autonomiczny zamek z zewnêtrznym
sterowaniem i �ród³em zasilania
W przypadku, kiedy wymagane jest rêczne,
zdalne sterowanie prac¹ zamka nie jest
przewidywane jego wykorzystanie w systemie
kontroli dostêpu lub systemie alarmowym nale¿y
pod³¹czyæ zamek zgodnie ze schematem 8.1
Prze³¹cznik SW1 steruje prac¹ zamka
pozwalaj¹c na jego zablokowanie i
odblokowanie. Dioda LED VD1
obrazuje stan drzwi:
Dioda LED �wieci - drzwi odblokowane lub
otwarte
Dioda LED nie �wieci - drzwi zablokowane
Buzzer BP1 wywo³uje sygna³ d�wiêkowy w
przypadku niebezpieczeñstwa.Rys. 5. Monta¿ zamka Riff w drzwiach
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 2. Pulpit sterowania bez zewnêtrznego �ród³a zasilania z lini¹ alarmow¹.
W tym uk³adzie zamek zasilany jest z w³asnych baterii. Zewnêtrzny prze³¹cznik steruje prac¹
zamka (otwarte, zamkniête) dodatkowo zastosowany jest przeka�nik steruj¹cy liniami alarmowymi
(patrz rys. 8.2).

3. Pod³¹czenie  zamka do systemu kontroli  dostêpu.
Je�li zamek przewiduje siê wykorzystaæ razem z systemem kontroli dostêpu, mo¿na wykorzystaæ
rys. 8.3
Zamiast prze³¹cznika widocznego na poprzednich schematach mo¿na zastosowaæ styki
przeka�ników znajduj¹cych siê w urz¹dzeniach kontroli dostêpu - Zaciski K3 zapewniaj¹
otwarcie zamka, a K4 � ponowne zamkniêcie.
Przeka�nik P1 dostarcza informacji o stanie drzwi za� P2 steruje lini¹ alarmow¹.

10. GWARANCJE PRODUCENTA

Przy dotrzymaniu zasad u¿ytkowania zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji gwarancja udzielana
jest na czas 24 miesiêcy od sprzeda¿y

Napraw gwarancyjnych nie dokonuje siê w przypadkach:
- naruszenia zasad u¿ywania, przechowania, monta¿u i eksploatacji zamka;
- uszkodzeñ mechanicznych zamka wynik³ych z niew³a�ciwego monta¿u i eksploatacjii;

11. WA¯NE INFORMACJE DOTYCZ¥CE ZAMKA

- Nale¿y bezwzglêdnie zmieniæ kod MASTER na inny!
- Nale¿y stosowaæ jak najd³u¿szy kod MASTER!
- Zamek nie analizuje zbie¿no�ci kodów i w przypadku ich powtórzenia nie sygnalizuje tego
  w ¿aden sposób.

12.  DANE TECHNICZNE ZAMKA RIFF

1.  Liczba uchwytów z klawiatur¹ 2
2.  Liczba  trybów dzia³ania 3
3.  Liczba  kodów u¿ytkowników max 29
4.  Liczba  cyfr kodu MASTER min � max 1 - 10
5.  Liczba  cyfr kodu u¿ytkownika min � max 1 � 6
6. Pocz¹tkowy (fabryczny) kod MASTER 1234567
7. Przerwa czasowa w naciskaniu przycisków, sek. 10
8. Maksymalny pr¹d wyj�ciowy linii alarmowej, 0,5 A
9. Napiêcie zasilania 5 �15 V DC
10. Maksymalny pobór pr¹du  (<0,2 sek.) 1,4 A*

Baterie

Rys. 6 Wymiana baterii
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11. Pr¹d w stanie spoczynku 18 uA*
12. Liczba baterii  4
13. Liczba otwaræ zamka dla jednego zestawu baterii* 30000
14. Liczba otwaræ zamka po sygnalizacji roz³adowania*100
15. Temperatura pracy -25 +60

o
 C

16. Dopuszczalny nacisk na rygiel       1000 Kg
17. Maksymalne wysuniêcie rygla 20 mm
18. Czas dzia³ania rygla (otwarcia lub zamkniêcia) 0,17 s
19. Odleg³o�æ od czo³a zamka do osi wk³adki 50 mm
20. Grubo�æ drzwi min � max 38 � 60 mm
21. Trwa³o�æ zamka w cyklach otwarcie-zamkniêcie 200000

Rys. 7 Z³¹cze mechanizmu zamka Riff oraz
wtyczka po³¹czeniowa mechanizmu
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Rys. 8.1 Autonomiczny zamek z zewnêtrznym sterowaniem i �ród³em zasilania

Rys. 8.2 Pulpit sterowania bez zewnêtrznego �ród³a zasilania z lini¹ alarmow¹.

Rys. 8.3 Pod³¹czenie zamka RIFF do systemu kontroli dostêpu.

Z³¹cze po³aczeñ zewnêtrznych.
Gniazdo znajduje siê w
wewnêtrznym uchwycie, za�
wtyczka do³¹czona jest do
zestawu.
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Nr KOD NAZWISKO UWAGI
1
2
3
4

6
5

10

7
8
9

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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