
 
Inteligentny Zamek ZigBee Bluetooth 

TUYA LK102 
Zamek LK102 posiada możliwość pracy poprzez protokół ZigBee oraz Bluetooth 

W pierwszej kolejności zainstaluj baterie w urządzeniu. Uważaj aby nie urwać kabli koszyka 
zasilania. Koszyk zasilania znajduje się pod pokrywką zewnętrzną zamka. Aby zdjąć pokrywkę 
przytrzymaj ją dwoma palcami następnie przekręć w dowolną ze stron o 90 stopni. Magnesy 

przytrzymujące wieczko puszczą. Pokrywka odskoczy od zamka.  

Odkręć śrubę i delikatnie wyciągnij koszyk na baterie. Umieść baterie w koszyku zgodnie ze 
wskazówkami polaryzacji. Następnie delikatnie zamknij koszyk i przykręć śrubę. 

Obok śruby znajduje się przycisk resetowania i ustawiania zamka. Będzie on potrzebny w 
późniejszych krokach. Nie zamykaj pokrywy. 

1. Konfiguracja urządzenia do współpracy z BlueTooth w aplikacji AirBNK 

2. Konfiguracja urządzenia do współpracy z ZigBee 3.0 w aplikacji TUYA 

3. Udostępnianie kontroli nad urządzeniem innym użytkownikom w aplikacji TUYA 

 

 



1. Instrukcja dodawania urządzenia 
do aplikacji AirBNK 
 

1. Chwyć za swój zamek i połóż dwa palce na pokrywie frontowej zamka tak, aby 
oba były po przeciwnych stronach, a następnie przekręć ją. Magnesy zostaną 
zwolnione, pokrywa bez problemu odejdzie od całej konstrukcji. Na odwrocie 
pokrywy znajdziesz unikatowy kod QR do tego zamka.  

2. Otwórz pobraną wcześniej aplikację AIRBNK i wybierz + znajdujący się w prawym 
górnym rogu w celu dodania urządzenia. 

3. Zezwól na dostęp aplikacji do aparatu. 
4. Zeskanuj kod QR w aplikacji i poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do 

Twojego konta. 
5. Dodaj nazwę twojego urządzenia. Po dodaniu zamek powinien się pojawić w 

dostępnych opcjach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwaga! Zamek nie pasuje do drzwi z dodatkowymi 
bolcami w ich dolnej i górnej części.





Dodawanie nazwy 
urządzenia 

 
Widok w zakładce „My 
Device” 

 



Widok panelu obsługi 
zamka 

 
 

Dodawanie czujnika linii papilarnych 

1. Zdemontuj tylny wspornik na module czujnika linii papilarnych w celu 
zeskanowania kodu QR w aplikacji AirBnk. 

2. Wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu i zeskanuj kod QR. 

3. Otwórz pobraną wcześniej aplikację AIRBNK i wybierz + znajdujący się w 
prawym górnym rogu w celu dodania urządzenia. 

4. Zezwól na dostęp aplikacji do aparatu. 

5. Zeskanuj kod QR w aplikacji i poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do 
Twojego konta. 

6. Dodaj nazwę twojego urządzenia. Po dodaniu zamek powinien się pojawić w 
dostępnych opcjach. Klikając ikonę dodanego wcześniej czujnika linii papilarnych, 
kliknij „Fingerprint” -> „Add the fingerprint”. Kliknij start w aplikacji i dodaj swój 
palec przykładając go 6 razy na module czujnika linii papilarnych. Po dodaniu 
swojego palca przejdź do zakładki „Associative lock management” i dodaj moduł 
czujnika linii papilarnych do zamka. Urządzenie jest gotowe do użycia. 



Dodawanie nazwy 
urządzenia 

 
Widok w zakładce „My 

Device” 

 



Widok panelu obsługi 
modułu czujnika linii 

papilarnych 

 
Dodawanie odcisku palca 

 



Operacja dodawania 
odcisku palca. Kliknij start 

i przyłóż sześć razy swój 
palec. 

 



Operacja zakończona 
pomyślnie 

 
Dodawanie nazwy 

dodanego odcisku palca 

 



Widok z panelu Fingerprint 
po dodaniu odcisku palca 

 
Powiązanie modułu 

czujnika linii papilarnych z 
zamkiem 

 



 



Jeśli operacja powiązania 
przebiegła pomyślnie, 

powinna pojawić się obok 
zielona ikona. 

 
 

Usuwanie odcisku palca 

Usunięcie swojego odcisku palca można wykonać na dwa sposoby: 

1. Usunięcie wszystkich dodanych odcisków palców po kliknięciu „Delete all 
fingerprints”. 

2. Wybierając konkretnie dodany wcześniej odcisk palca klikając „Delete”. 

 

 

 



Dodawanie użytkowników AirBNK  

1. Wybierz w aplikacji z listy urządzenie, które chcesz udostępnić innemu 
użytkownikowi. 

2. Wybierz Member. następnie wybierz + znajdujący się w prawym górnym 
rogu. 

3. Następnie uzupełnij dane. Domyślnie wymagane jest wpisanie numeru 
telefonu nowego użytkownika. Poniżej napisane jest „ Email address” co 
oznacza zmianę wprowadzenia z numeru telefonu na adres email. Jest to 
zależne od tego czego użytkownik użył podczas rejestracji zakładając konto 
w aplikacji AirBnk. W linijce „Remarks” możesz wprowadzić uwag dotyczące 
nowego użytkownika.  

4. Następnie w „choose permission” wybierz do czego będzie miał dostęp 
nowy użytkownik. Kolejno: „Visitor Managment” - Zarządzanie 
użytkownikami; „ Add, edit member” – Dodawanie i edycja użytkowników;  
„Unlock record” – Dostęp do zapisu danych zamka”.  

5. Wprowadzeniu potrzebnych danych i wyborze dostępów kliknij „OK”.  
6. Zobaczysz teraz listę użytkowników. Pojawi się teraz na ekranie lista. Nowy 

użytkownik zostanie dodany do listy. Dostęp do zamka ze swojego konta 
uzyska jednak dopiero po przelogowaniu się w aplikacji.  

Udostępnianie zamka użytkownikowi na czas określony. Tryb 
gościa 

1. Wybierz w aplikacji z listy urządzenie, które chcesz udostępnić innemu 
użytkownikowi. 

2. Wybierz Share/ Visitor w zależności od wersji aplikacji. 

3. Wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu. A następnie wybierz 
„Contact share” 

4. Podaj dane użytkownika, podobnie jak w dodawaniu zwykłego, tylko tutaj 
zamiast wyboru opcji dostępu wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia dostępu. 
Start time – rozpoczęcie; End time – zakończenie. Po przekroczeniu daty 
zakończenia użytkownik straci dostęp do zamka.  



2. Instrukcja dodawania urządzenia 
do aplikacji TUYA 
1. Upewnij się, że przed procesem parowania zamka masz zainstalowaną i skonfigurowaną bramkę 
ZigBee 3.0 TUYA i widzisz ją w aplikacji. Instaluj zamek w pobliżu Bramki. 

Z głównego ekranu, w prawym 
górnym rogu wybierz ikonkę + 
aby dodać nowe urządzenie. 

 

 

Wybierz z menu po lewej stronie 
„Czujnik ochrony” 

 



Wybierz z menu po prawej 
„Zamek (ZigBee)” 

 

 

Aplikacja zapyta, której bramki 
dotyczy dodawanie nowego 
urządzenia. Upewnij się, że 

prawidłowa bramka jest 
zaznaczona niebieskim 
wskaźnikiem następnie 

potwierdź.  

 



Aplikacja pokaże ekran 
informujący o konieczności 

wprowadzenia zamka w tryb 
parowania. W tym momencie 

przytrzymaj przycisk 
Resetowania znajdujący się obok 

śruby mocującej koszyk z 
bateriami. Przytrzymaj przycisk 

przez około 7-10 sekund aż 
wewnętrzna dioda zacznie 

migać. 

 

Następnie potwierdź, że dioda 
miga. 

 



Aplikacja rozpocznie 
wyszukiwania urządzenia. 

Potrwa to kilkanaście sekund. 
Jeżeli proces się nie powiedzie. 

Należy rozpocząć ponownie 
procedurę parowania. 

 

Po dodaniu zamka do aplikacji 
TUYA ukaże się przedstawiony 

obok ekran. 
 

Zamek umożliwia zamykanie i 
otwieranie cylindra. 

Jednocześnie przycisk w aplikacji 
pozwala na jedną czynność na 

raz. Aby zmienić kierunek 
obracania się cylindra, wejdź w 

ustawienia „Setings”  

 



W ustawieniach 
zaawansowanych wybierz 

funkcję Switch Direction. Przy 
normalnym montażu zamka 

„Right” otwiera a „Left” zamyka 
po wybraniu odpowiedniej opcji.  

 

Na ekranie głównym zamka 
przyciśnięcie głównego przycisku 

spowoduje wybraną akcję. 
otwierania lub zamykania 

zgodnie z wybraną wcześniej 
funkcją. 

Przed uruchomieniem obrotu 
aplikacja zapyta o 

potwierdzenie. 

 
 



3. Użytkownicy zamka w aplikacji 
TUYA. 

W opcji  „USERS” możesz 
dodawać do listy użytkowników 

osoby z poza domu, takich którzy 
będą mieć dostęp tylko do tego 
zamka. Do tego służy zakładka 

„Non-Family Member”. W 
zakładce „Family Member” 

znajdują się użytkownicy, którzy 
mają dostęp do całego domu. 

 

 
 


