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Wersja 1.01 
Zastrzega się możliwość zmiany funkcjonalności produktu, na skutek jego modyfikacji produkcyjnych 
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1. Opis 

KeyU iCode 3 to zamek autonomiczny, tzn. że do działania nie potrzebuje 
komputera oraz aplikacji. Dodawanie/usuwanie użytkowników odbywa się za 
pomocą kodu MASTER. 
 
Zamek występuje w 2 wariantach: 929-33 oraz 929-6 
 

Model: 929-33                                       Model: 929-6 

 

Każdy z powyższych modeli zamków może być wyposażony w czytnik 
odcisków palca. Modele zamków wyposażone w czytnik odcisków palca są 
oznaczone odpowiednio symbolami 929-33-F oraz 929-6-F. 
 
* Czytniki kodów kreskowych, dostępne są tylko w modelach 929-33-F oraz 
929-6-F. Ilokrotnie będzie mowa o czytnikach odcisków palców, dotyczy to 
tylko tych 2 modeli (oznaczenie F) 
 
 

 

Ze względów bezpieczeństwa, przed zamknięciem drzwi upewnij się że masz 

dostęp do klucza awaryjnego otwierania (klucz wkładki na klucz która była już 
zamontowana w drzwiach – nie wchodzi w wyposażenie zamka) 
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2. Informacje ogólne 

Kolor Srebrno/czarny 

Wymiary Szyld przedni / tylni 46 x 280 x 20 mm (bez klamki) 

146 x 280 x 75 mm (z klamką) 

Materiał Szyld przedni / tylni Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne 
(czytnik kart) 

Sposób 
otwarcia 

Kod 3-12 cyfr 

Karta RFID w standardzie Mifare 13,56 MHz 

Odcisk palca* Czytnik linii papilarnych 

Kluczem mechanicznym (wykorzystywana 
wkładka Klienta) 

Nie wchodzi w skład zamka 

Ilość 
użytkowników 

9x MASTER karta/kod/odcisk palca* 

241x UŻYTKOWNIK karta/kod/odcisk palca* 

(Master ID: 001-009) 

(Użytkownik ID: 010-0250) 

Klawiatura Dotykowa Podświetlana po wzbudzeniu 

Kod 3-12 cyfr Ustawiany przez użytkownika MASTER 

Zasilanie 4x bateria alkaiczna typ AAA LR03 Baterie nie stanowią wyposażenia zamka 

3. Montaż 

Zamek iCode 3 to tzw. zamek nakładkowy, który zastępuje zwykłą klamkę w 
drzwiach. Zamek wpuszczany oraz wkładka na klucz pozostają bez zmian. 
 
Otworowanie pod zamek należy wykonać wg schematu otworowania na 
ostatniej stronie niniejszej instrukcji. 

4. Klawisze funkcyjne 
 

[*] Cofnij/Wyjdź        [ # ] Enter (Zatwierdź) 

5. Użytkownicy 

Zamek posiada dwa tryby dostępu: Master oraz Użytkownik.  
Master: może otwierać klamkę kartą/kodem/odciskiem palca* oraz dodawać 

bądź usuwać użytkowników.  
Użytkownik: może tylko otwierać zamek kartą/kodem/odciskiem palca*. 
 

6. Ilość użytkowników 

Master: 9 karta/kod/odcisk palca* (Master ID: 001-009) 
Użytkownicy: 241 kara/kod/odcisk palca* (Użytkownik ID: 010-0250) 
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7. Ustawienia fabryczne 

Bazowe hasło master: 1111 1111 
Fabrycznie nowy zamek jest w trybie stale otwartym, czyli działa jak 
zwykła karta. Nowy zamek w stanie fabrycznym jest zawsze otwarty, co 
oznacza, że możesz go otworzyć bez użycia kart/kodów/odcisków palca. 
Aby wyprowadzić go z tego trybu trzeba dodać karty/kody użytkownika 

8. Pierwsze uruchomienie 

Przed dodawaniem użytkownika powinno się zmienić kod master, w 
następujący sposób: 

 
RESET >>Dodaj Master >> Dodaj użytkownika >> Odblokuj 

9. Słabe baterie i ich sygnalizacja 

W momencie kiedy zamek wykryje niski stan baterii zacznie nas o tym 
informować za pomocą 3 sygnałów dźwiękowych podczas 
odblokowywania. Gdyby jednak nie udało się wymienić baterii na czas, 
zamek można zasilić powerbankiem (nie jest w zestawie) i odblokować. 

 

10. Uwagi dotyczące dodawania odcisku palca 
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11. Reset zamka 

Zamek po resecie ustawia się w trybie fabrycznym, usuwając wszystkie 
dodane wcześniej karty/kody/odciski palców. 

Domyślnie hasło zarządzające ustawiane jest na 1111 1111, ale 
zalecamy jego zmianę na nowe. 

 

12. Dodawanie użytkownika typu MASTER 
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13. Dodawanie UŻYTKOWNIKA 

 

14. Kasowanie UŻYTKOWNIKA / MASTERa 

 

15. Włączenie wyłączenie dźwięku 

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk należy przytrzymać * przez 2 sekundy. 
Należy pamiętać, że gdy zamek jest wyciszony nie dodamy nowych kodów. 
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16. Ukryty kod 

Istnieje możliwość wpisania ukrytego kodu, jest to kod pomieszany z różnymi 
cyframi aby zmylić osobę, która chcę zapamiętać nasz kod. 

Przykład: Jeżeli nasz kod to 13562, to możemy wprowadzić go poprzedzając 
dowolnym ciągiem cyfr oraz kończąc dowolnym ciągiem cyfr. 

 

17. Podwójna autoryzacja 

Podwójna autoryzacja polega na dwóch metodach dostępu jakie musimy 
wprowadzić aby otworzyć zamek. Możliwe kombinacje: 

• Hasło UŻYTKOWNIKA / MASTER + odcisk palca 

• Hasło UŻYTKOWNIKA / MASTER + karta 

• Odciska palca + karta 

 

UWAGA!! 
Jeżeli aktywujemy podwójną autoryzację, to do otwarcia drzwi trzeba będzie 
użyć dwóch sposobów autoryzacji. Przy pojedynczej autoryzacji zamek się 
nie otworzy 
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18. Wybór języka (angielski lub chiński)  

Zamek może komunikować się z nami w języku angielskim lub chińskim 

 

 

19. Tryb stale otwarty 

Fabrycznie zamek po pierwszym uruchomieniu działa w trybie stale otwartym, 
co oznacza że działa jak zwykła klamka mechaniczna. Można wchodzić i 
wychodzić bez użycia kart, kodów, itp. Tryb przydatny np. w sekretaracie w 
godzinach ogólnie dostepnych dla klientów. 

Jeżeli używaliśmy już kart, kodów lub odcisków palca do otwierania zamka, to 
bby wprowadzić zamek w tryb stale otwarty należy po odblokowaniu 
przytrzymać na klawiaturze przycisk „0” prze 3 sekundy. 

Wyłączenie trybu stale otwartego wymaga ponownego użycia 
karty/kodu/odcisku palca do odblowania. 

20. Otwieranie awaryjne 

W przypadku, gdy baterie zamka się wyładują albo będą problemy z 

elektroniką, możesz użyć klucza mechanicznego i otwórz drzwi.  
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21. Otwieranie zamka 

Poniżej w sposób schematyczny przedstawiono sposób otwierania zamka. 

Zamek należy wzbudzić (dotykając klawiatury), a następnie przyłożyć palec do 

czytnika linii papilarnych, lub wprowadzić hasło i zatwierdzić je przyciskiem #, 

lub przyłożyć kartę. 

Jeżeli autoryzacja nastąpiła prawidłowo, to zamek odblokuje się na ok. 5 sek, 

wówczas możemy go otworzyć klamką. Po ok. 5 sek. zamek zostanie 

ponownie zablokowany. Jeżeli chcesz żeby został stale otwarty – patrz tryb 

stale otwarty (powyżej w tej instrukcji).  

 

Model: 929-33                                           Model:929-6  
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22. Połączenie z aplikacją 

Zamek można połączyć z aplikacją na smartfona, dostępną na system Andriod 
oraz iOS. W tym celu należy pobrać na smartfona aplikację HUNE Bluetooth. 
W celu dostania zamka, musisz najpier założyć konto w aplikacji. Użyj do 
autoryzacji adresu e-mail lub nr telefonu. 

UWAGA!!! 
W niektórych krajach lub dla niektórych operatorów komórkowych, autoryzacja przez nr telefonu 
może być niemożliwa. Proszę wówczas zarejestrować się z użyciem adresu e-mail. 

Jeżeli mamy już założone konto w aplikacji, postępuj dalej wg poniższej 
instrukcji. 

 

UWAGA!!!  
Zamków przypisanych do innej aplikacji nie można przypisać. Trzeba go wcześniej zresetować do 
ustawień fabrycznych, lub w aplikacji do której jest przypisany odinstalować go. 
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23. Usterki i opcja ich rozwiązania 

 

 Usterka Powód Rozwiązanie 

1. Zbliżasz kartę użytkownika, 

zaświeca się czerwona dioda LED 

i zamek wydaje pięć dźwięków 

„beep”. 

• Karta  odczytu  jest  uszkodzona 

• Karta jest przypisana do innego 
zamka 

• Zbliż kartę 
ponownie 

• Stwórz nową kartę 

2. Zbliżasz kartę użytkownika, 

zaświeca się dwa razy 

czerwona dioda LED i zamek 

wydaje dwa dźwięki „beep”, 

zamek zostaje odblokowany. 

 

 

• Niski poziom baterii 

 

 

• Zmień baterie 

3. Zbliżasz kartę użytkownika, 

zaświeca się raz niebieska dioda 

LED i zamek wydaje dwa dźwięki 

„beep”, zamek zostaje 

odblokowany. 

• Zamek jest w trybie stale otwarte 

• Okablowanie nie jest dobrze 

• połączone z gniazdem J1. 

• Okablowanie bądź 

serwomechanizm są popsute. 

• Zbliż  kartę jeszcze 
raz 

• Połącz okablowanie 
jeszcze raz 

4. Zamek wydaje dźwięki 

alarmujące „beep beep beep, 

beep…” 

 

• Uszkodzona elektronika 

• Wymiana elektroniki 



 

 

 


