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Wersja 1.03 
Zastrzega się możliwość zmiany funkcjonalności produktu, na skutek jego modyfikacji produkcyjnych 
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1. Wygląd i parametry 

 

 

e-Lock H501– parametry: 

Kolor Czarny półmat lub srebrny stal szczotkowana 

Wymiary Panel przedni / tylni (bez klamki) 280 x 38 x 25 mm 

Panel przedni / tylni (z klamką) 280 x 136 x 72 mm 

Materiał Panel zamka / Klamka Stal nierdzewna + tworzywo sztuczne (czytnik 
kart) / Stal nierdzewna 

Sposób 
otwierania 

Karta zbliżeniowa eLOCK Mifare 13,56 MHz 

przez przyłożenie karty do zamka 

Brak limitu otwarć 
 

Mechaniczny klucz 
awaryjnego otwarcia – wyposażenie zamka 

Brak limitu otwarć 

Inne Zasilanie 4x bateria AAA LR03 

Napięcie robocze 6V 

Temperatura pracy -200C – 50oC 

Grubość drzwi 35-65 mm 
przy innych wymiarach wymagane dłuższe trzpienie/śruby 

Rozstaw zamka 72 mm lub 90mm lub 92 mm (zależnie od wersji) 
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2. Instalacja montażu 
Zamek eLOCK H501 możesz zamontować, na 2 sposoby: 

• wykorzystując już posiadany zamek 
wpuszczany w drzwiach (patrz schemat 
otworowania – opcja #1)  

• zastosować zamek wpuszczany eLOCK 
dołączony do zestawu (tylko dla rozstawu 
zamka 72mm - patrz schemat otworowania 
– opcja #2) 

Wykorzystanie zamka wpuszczanego eLOCK, 
pozwala na autoryglowanie drzwi (wysunięcie dolnego rygla klucza), poprzez 
pociągnięcie klamki do góry. W celu obrócenia zamka z lewego na prawy lub 
odwrotnie, obróć „języczek od klamki”, w tym celu: 

• odwróć zamek wpuszczany „do góry nogami”, tj. języczkiem na dół 
• wciśnij język do środka i obróć o 180o 

 
WAŻNE!!! 
W przypadku wykorzystania zamka wpuszczanego eLOCK, drzwi zamknięte na klucz, 
można otworzyć za pomocą karty / klucza. W przypadku montażu na już posiadanym 
zamku wpuszczanym, drzwi zamknięte na klucz, można otworzyć tylko kluczem. 
  

2.1. Wykonaj otwory w drzwiach wg schematu otworowania, do pobrania na 
dole opisu produktu ze strony:  
https://segal.pl/klamka-na-karty-elock-h501 

2.2. W razie potrzeby ustaw kierunek klamki 
W tym celu śrubokrętem krzyżakowym odkręć śrubę jak na obrazku poniżej 
i obróć klamkę. Uważaj na podkładki i nie usuwaj smaru! Na śrubę 
mocującą klamkę nałóż klej anaerobowy do gwintów, który uniemożliwi 
samoczynne odkręcanie się klamki w trakcie użytkowania 

 

2.3. Sprawdź czy zamek zakryje otwory po starej klamce 

Przyłóż szablon otworowania i sprawdź czy zakryje on otwory po starej 

klamce. W razie potrzeby użyj podkładek maskujących (do nabycia np. 

przez www.segal.pl/akcesoria-do-zamkow-hotelowych-i-biurowych) 

Przykładowy zamek 

wpuszczany w 

Twoich drzwiach 
Zamek wpuszczany eLOCK 
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2.4. Zamontuj zamek wg poniższej instrukcji 

 
 

UWAGA!!! 
Dla zamków montowanych w drzwiach zewnętrznych (narażony na warunki 

atmosferyczne) obowiązkowo użyj gumowych podkładek z zestawu   
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3. Test prawidłowego montażu 
Po montażu zamka, zalecamy wykonać test poprawności montażu. W tym celu: 

• upewnij się że zamek jest prawidłowo przykręcony (nie rusza się) 

• przyłóż do czytnika kart „kartę testową” – jest na wyposażeniu 
programatora kart eLOCK MUR-500.  
 

Zamek powinien wydać charakterystyczny dźwięk silniczka i umożliwić otwarcie 
drzwi (klamka aktywna, naciśnięcie otwiera drzwi). Po kilku sekundach zamek 
samoczynnie zablokuje klamkę (klamka nieaktywna, naciśnięcie nie otwiera 
drzwi). 

UWAGA!!! 
Karta testowa działa tylko na nowym, nie programowanym wcześniej zamku (lub 
zamku po pełnym resecie). Do wykonania testu, zamek wymaga założenia baterii LR03 

Jeżeli montaż wykonano na zamku wpuszczanym eLOCK (tylko dla rozstawu 
72mm), to sprawdź również funkcję autoryglowania: 

• podciągnięcie klamki do góry (od strony wejścia lub wyjścia z 
pomieszczenia) – powinno wysunąć dolny rygiel od klucza 

• naciśnięcie klamki (od strony wyjścia) otwiera drzwi (nawet zamknięte na 
klucz)  

• naciśnięcie klamki (od strony wejścia), nie otworzy drzwi – wymagane 
przyłożenie karty testowej + otwarcie drzwi 

Jeżeli test przebiegł poprawie, możesz przejść do kolejnego punktu tj. 
programowania zamka. Jeżeli drzwi nie otwierają się prawidłowo to sprawdź 
przede wszystkim sposób montażu trzpienia klamki (rys. 2 z pkt. 2.4) 
 

4. Programowanie zamka 
Zamek eLOCK H501 wymaga programatora kart eLOCK MUR-500 oraz 
oprogramowania dołączonego jako wyposażenie programatora eLOCK 
https://segal.pl/progamator-kart-eLOCK 
 
Jak pobrać program? 

• Wejdź na stronę: https://segal.pl/pobierz 
• Kliknij w link OneDrive 
• Na koncie OneDrive wybierz Programy – DEMO, następnie eLOCK, 

następnie Program do eLOCK H501 
• Zalecamy pobrać najnowszą wersję programu 

 
Zalecamy program instalować bezpośrednio na dysku C:\ lub np. C:\eLOCK. Ze 
względu na uprawnienia dostępu Windows, program nie może być instalowany 
w katalogu Program Files. 
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Po instalacji programu eLOCK, przekopiuj plik tłumaczenia PL.ini, do 
podkatalogu Languages, gdzie zainstalowano program. Po ponownym 
uruchomieniu programu, można wybrać język polski: 
Return to Home Page – System Maintenance – System Setting – Language  

 
Za pomocą w/w programatora wystawia się karty dla gości i personelu, 
oprogramowanie może działać m.in. w języku polskim lub angielskim. 

 
UWAGA!!! 
Szkolenie z programowania zamków, wystawiania kart, itp. przeprowadzane jest przez 
firmę SEGAL – tylko dla klientów którzy wykupili usługę wdrożenia zamków. 

 
Ze względu na to że zamek nie jest produktem przeznaczonym do sprzedaży 
detalicznej, nie posiada polskiej instrukcji programowania, wystawiania kart, itp. 
Uproszczona instrukcja w języku angielskim jest dostępna w zakładce POMOC 
w oprogramowaniu dołączonym do programatora eLOCK MUR-500. W celu 
poznania pełnych możliwości systemu oraz należytego zaprogramowania 
zamków, zalecamy wykupienie usługi wdrożenia zamków w SEGAL. Nasi 
serwisanci w sposób profesjonalny zaprogramują zamki i przeszkolą Państwa 
personel. Usługa wdrożenia może być zrealizowana zdalnie przez 
Internet/telefon lub bezpośrednio u Państwa (dodatkowy koszt dojazdu). 
 

5. Reset zamka 
Reset zamka powoduje usunięcie wszystkich danych z zamka i przywrócenie 
go do ustawień początkowych. W celu resetu zamka: 

• Wyciągnij wszystkie baterie na ok. 10 sek 

• Załóż ponownie baterie i zaraz po jego uruchomieniu (zamek wyda krótki 
sygnał dźwiękowy) przyłóż do zamka kartę Autoryzującą (dostarczaną 
wraz z koderem kart eLOCK MUR-500) 

• Zamek powinien wydać 3 sygnały dźwiękowe Bee Bee Beeeeep 

• Zamek jest zresetowany do stanu początkowego i będzie można do niego 
wystawiać karty z poziomu oprogramowania eLOCK (autoryzowanego tą 
samą kartą Autoryzacyjną)  
 

6. Warunki użytkowania 
Zamki eLOCK H501 dopuszczone są do pracy wewnątrz lub na zewnątrz 
budynków (szyld z czytnikiem kart), ale trzeba pamiętać o następujących 
rzeczach: 

• przy bezpośrednim długotrwałym działaniu promieni słonecznych mogą 
powstać przebarwienia, a na elementach plastikowych mikropęknięcia, 

• zamek nie powinien być narażony na bezpośrednie opady deszczu lub 
zalanie wodą (powinien być np. pod daszkiem), 

• nie powinno być wpływu innych czynników szkodliwych: chemicznych 
(farb, dymu, kwasów itp.), biologicznych (np. mchy, odchody ptaków, 
owady), mechanicznych, 
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• zamki spełniają normę IP65, mogą pracować w zakresie temperatur:  
-20°C - +50°C i wilgotności: 10-95%, 

 
7. Konserwacja zamka 

• Zamek należy czyścić miękką szmatką, bez użycia silnych środków 
czyszczących 

• Należy unikać kontaktu zamka z twardymi przedmiotami, które 
mogłoby porysować jego powłokę. 

• Czytnik zamka powinien być utrzymywany w czystości. 
• Nie używać wody ani alkoholu do czyszczenia zabrudzeń na 

powierzchni zamka. Należy używać do tego miękkiej ściereczki 
• Zamek zasilany jest 4 bateriami typu AAA LR03. Należy używać baterii 

pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie należy stosować baterii 
przeznaczonych do ponownego ładowania, np. akumulatorków gdyż 
mają niższe napięcie (ok 1,2V) niż baterie. Baterie powinny być 
wymienione niezwłocznie po zasygnalizowaniu przez zamek ich 
niskiego stanu. Zalecamy baterie alkaiczne o dużej wydajności 
prądowej, np. Duracell lub inne o porównywalnych parametrach 

 

Zamek objęty jest 2 letnią gwarancją (z możliwością rozszerzenia do 5 lat). 
Szczegóły dotyczące gwarancji znajdą Państwo na naszej stronie pod 
opisem produktu lub kontaktując się z firmą SEGAL 

http://www.segal.pl 
http://zamek-szyfrowy.pl 

 



 

 

 

 


