
Zamek Elektroniczny ENTR 
Instrukcja obsługi 
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Klucz imbusowy 2mm 

9   Klucz imbusowy 3mm 
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Kliknij przycisk SCAN i 
zeskanuj kod QR z 
opakowania zamka 
lub 
wprowadź numer 
seryjny zamka 
 

1. Utwórz nazwę 
użytkownika. 

2. Wprowadź swój 
adres e-mail. 

3. Wprowadź nr 
telefonu (nie 
wymagane). 

4. Naciśnij NEXT 

1. Utwórz nazwę 
zamka. 

2. Wprowadź swoje 
hasło (min. 6 
znaków, 1 mała i 
1 duża litera). 

3. Potwierdź swoje 
hasło. 

4. Naciśnij NEXT. 
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Rejestracja zamka w 
aplikacji została 
zakończona 

Naciśnij zaznaczony 
przycisk aby dodać 
zamek do aplikacji 
 
 

Aby połączyć się z 
zamkiem upewnij się, 
że jesteś w pobliżu 
zamka i przesuń 
palcem po ekranie od 
prawa do lewa 

Aby otworzyć drzwi 
przesuń palcem po 
ekranie z góry do 
dołu 

Aby zamknąć drzwi 
przesuń palcem po 
ekranie z dołu do 
góry (przy ustawieniu 
zamka w trybie 
MANUAL) 
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Dostępne są dwa 
rodzaje menu: 
1. Menu główne –

zamkami i klucze 
kodowe 

2. Menu zamka –
ustawieniami 
zamka i 
użytkownicy 

Dodawanie 
użytkownika: przejdź 
do menu zamka (2) 
 

Aby dodać 
użytkownika naciśnij 
Add User 
 

1. Wprowadź nazwę 
dodawanego 
użytkownika 

2. Ustaw czas, w 
którym nowy 
użytkownik będzie 
mógł aktywować 
swój klucz (max 3 
dni) 
 

Aby nadać nowemu 
użytkownikowi 
uprawnienia 
Administratora 
naciśnij Set as Admin 
 

1. Naciśnij aby 
wygenerować 
klucz kodowy dla 
nowego 
użytkownika 

2. Naciśnij aby 
wysłać klucz do 
użytkownika 
(SMS, Whatsapp, 
itp.) 

Naciśnij ACTIVATE aby 
zakończyć proces 
dodawania nowego 
użytkownika. 
 

Potwierdź dodanie 
nowego użytkownika 
wprowadzając hasło 
Administratora 
(Właściciela) zamka. 
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Proces dodawania 
nowego użytkownika 
zakończony 
powodzeniem. 
 

Aby zarządzać 
uprawnieniami 
użytkowników 
uruchom meny zamka  
 

Następnie wybierz 
opcję „Users” 
 

Aby zarządzać 
uprawnieniami 
użytkowników 
wprowadź kod 
Administratora 
 

Wybierz z listy 
użytkownika, dla 
którego chcesz 
zmieniać uprawnienia  
 

1. Naciśnij aby 
zmienić nazwę 
użytkownika 

2. Naciśnij aby 
wyłączyć lub 
włączyć 
możliwość 
otwierania i 
zamykania zamka 
dla danego 
użytkownika 
 

Aby usunąć 
użytkownika naciśnij 
„Delete user” 
 

Aby zatwierdzić 
zmiany naciśnij 
„Done” 
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Po utworzeniu dla 
Ciebie przez innego 
Administratora klucza 
kodowego otrzymasz 
powiadomienie (SMS, 
email, WhatsApp, 
itp.) 

W powiadomieniu 
otrzymasz: 
1. Twój klucz kodowy. 
2. Czas, jaki pozostał 

do aktywowania 
klucza. 

Następnie zostaniesz 
poproszony o 
zainstalowanie 
aplikacji na 
smartfonie. Użyj 
załączonego linka lub 
przejdź do Google Play 
lub App Store 
 

Po wejściu na stronę 
aplikacji kliknij 
„Instaluj” i po 
kilkudziesięciu 
sekundach aplikacja 
będzie gotowa do 
użycia 
 

Po zainstalowaniu 
otwórz aplikację 
 

Naciśnij aby użyć 
klucza kodowego. 
Pamiętaj, że moduł 
bluetooth w 
smartfonie musi być 
włączony i żadne inne 
urządzenia nie są 
połączone z zamkiem 

Wprowadź klucz 
kodowy otrzymany od 
Administratora 
 

Zostanie wyświetlona 
nazwa zamka. 
Naciśnij jeśli chcesz ją 
zmienić. 
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Aby aktywować 
zamek naciśnij 
„NEXT” 

Jeśli otrzymałeś 
uprawnienia 
Administratora musisz 
ustawić własne hasło 
Administratora: 
1. Ustaw hasło. 
2. Potwierdź hasło. 
3. Naciśnij „NEXT” 

Aby usunąć klucz 
kodowy uruchom 
główne menu. 
 

Po wejściu do 
głównego menu kliknij 
„My Keychain” 
 

Wybierz odpowiedni 
klucz kodowy z listy 
 

Naciśnij „Delete Key” 
aby usunąć klucz 
kodowy. 

Jeśli jesteś pewien, że 
chcesz usunąć dany 
klucz kodowy naciśnij 
„Yes” 
 

Aby przywrócić zamek 
otwórz menu główne. 
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Z menu głównego 
wybierz „My Locks” 

Użyj przycisku 
„Recover” aby 
przywrócić zamek 

Wpisz hasło 
właściciela zamka 
 

Zamek został 
przywrócony. 
 

Uruchom menu 
zamka aby zmienić 
ustawienia zamka. 

Aby zmienić 
ustawienia zamka 
wybierz z listy opcji 
„Lock Settings” 
 

Zmiana ustawień: 
1. Kliknij aby 

przełączyć tryb 
automatycznego 
lub ręcznego 
zamykania. 

2. Kliknij aby 
włączyć lub 
wyłączyć dźwięk. 
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Wybierz zamek z listy 
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Jeśli będzie dostępna 
aktualizacja 
oprogramowania 
zamka, to na ekranie 
pojawi się ikona 
„Update” – kliknij aby 
zaktualizować zamek. 

Następnie wybierz z 
listy „Lock Update” 

Na ekranie zostanie 
wyświetlona 
informacja o aktualnej 
wersji 
oprogramowania oraz 
o dostępności nowszej 
wersji. Kliknij 
„UPDATE” aby 
zaktualizować. 
 

Podczas aktualizacji 
oprogramowania 
zamka aplikacja nie 
będzie dostępna dla 
użytkownika. Należy 
przebywać z 
telefonem blisko 
zamka. 

Na ekranie zostanie 
wyświetlona 
informacja o postępie 
aktualizacji 
oprogramowania 
zamka. 
 

Naciśnij „CONTINUE” 
aby potwierdzić 
aktualizację 
oprogramowania 
zamka. 

Aktualizacja jest 
instalowana. Należy 
pozostać blisko zamka 
z telefonem aby nie 
była konieczna 
ponowna procedura 
aktualizacji. 

Aktualizacja została 
zainstalowana 
pomyślnie. 



31 

Aby usunąć zamek 
uruchom menu 
zamka 

Aby usunąć zamek 
przeciągnij palcem po 
ekranie z góry do dołu 
 

Następnie aby usunąć 
zamek kliknij „Delete 
lock” 
 

Jeśli jesteś pewien, że 
chcesz usunąć zamek 
kliknij „Yes” 

Pojawi się komunikat 
potwierdzający 
usunięcie zamka 
 

Istnieje możliwość 
zabezpieczenia 
aplikacji przed 
dostępem osób 
nieuprawnionych 
dodatkowym kodem. 
W tym celu uruchom 
menu główne. 
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Możesz również użyć 
przycisku z nazwą 
zamka na ekranie 
głównym aplikacji  aby 
przejść bezpośrednio 
do menu ustawień 
zamka 

Aby usunąć zamek 
wybierz z listy opcji 
„Lock Settings” 
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Następnie wybierz 
„App Settings” z listy 
dostępnych opcji. 

Aby użyć dodatkowego 
zabezpieczenia aplikacji 
kliknij „Protect app with 
code”. 

1. Wprowadź kod 
dostępu do 
aplikacji (4 cyfry). 

2. Potwierdź kod 
dostępu do 
aplikacji. 

 

Następnie zdefiniuj 
pytanie dodatkowe 
oraz odpowiedź na nie 
na wypadek 
zapomnienia hasła. 

Wybierz pytanie 
dodatkowe z listy 
dostępnych pytań. 
 

Wprowadź własną 
odpowiedź. 
Dodatkowe pytanie 
zostanie użyte w 
przypadku gdy przy 
uruchomieniu 
aplikacji zamiast 
wprowadzonego kodu 
użyjesz opcji „Reset 
app code”. 

Zatwierdź wybrane 
pytanie i swoją 
odpowiedź na nie 
klikając „DONE”. 

Przy uruchomieniu 
aplikacja zażąda 
wprowadzenia kodu 
(4 cyfry). 
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Aby usunąć zamek 
uruchom menu 
zamka 

Po wpisaniu 
odpowiedzi kliknij 
„NEXT” 
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Zostaniesz poproszony 
o wprowadzenie 
odpowiedzi na wybrane 
przez Ciebie pytanie. 
Wprowadź odpowiedź 
klikając „Your answer”. 

W przypadku gdy 
zapomnisz kod 
dostępu do aplikacji 
kliknij „Reset app 
code”. 
 

 

Więcej informacji na stronie 

yalelock.pl 

 

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie. 

Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu 

w dowolnym momencie bez uprzedzenia. 


