
Instrukcja montażu szyldu LOB C003 i LOB RF 
 
Szyld jest uszczelniony i odporny na kurz, wilgoć i wnikanie wody (krople). Wyposażony jest w uszczelkę i może 

być instalowany na zewnątrz pod warunkiem osłony przed bryzgami wody i działaniem skrajnych temperatur. Nie wolno 
instalować szyldu przed zakończeniem prac tynkarskich i pierwszym malowaniem. 

 
Szyld LOB C003/RF można zamontować na: 

 zamku zapadkowym oszczędnościowym 
o symbol zamówieniowy: EXZC3 – Zamek zapadkowy, kwadrat 7mm, backset 60-70mm do 

zamka LOB C003), 
 dowolnym zamku wpuszczanym LOB standardu DIN, np.: Z050, Z65, Z75, Z96 

o przy stosowaniu zamka DIN o trzpieniu 8mm konieczne jest zastosowanie redukcji 7/8 
mm (symbol zamówieniowy: EAT78-C3 - Trzpień z redukcją 7/8 do LOB RF/C003). 

        

Rysunek 1 ‐ Zamek zapadkowy EXZC3    Rysunek 2 ‐ Zamek  LOB Z050     Rysunek 3 ‐ Zamek  LOB Z75 



 

 

Instrukcja pokazuje instalację zamka przy zastosowaniu zapadki oszczędnościowej EXZC3. Analogicznie 
przebiega montaż na zamku wpuszczanym DIN. Zamki LOB mają poszerzone otwory do mocowania rozety tak, 
by można było przewlec śruby mocujące szyld C003. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Główne elementy szyldu LOB C003/RF
 

1. Klamka wewnętrzna 
2. Wkręty mocowania szyldu wewnętrznego
3. Szyld wewnętrzny 
4. Wkręty mocujące podstawę z 

pojemnikiem na baterie 
5. Pojemnik na baterie 
6. Gumowa podkładka pod szyld 

wewnętrzny 
7. Drzwi 
8. Zamek zapadkowy wpuszczany  
9. Wkręty mocujące zamek wpuszczany 
10. Wkład blachy zaczepowej 
11. Blacha zaczepowa 
12. Przedłużenie wkrętów skręcających 

szyldy 
13. Kwadratowy trzpień klamki 
14. Gumowa podkładka pod szyld zewnętrzny
15. Szyld zewnętrzny 
16. Zawleczka mocująca trzpień 
17. Górne przedłużenie wkrętu skręcającego 

szyld (opcjonalnie) 
18. Mocowanie górnego przedłużenia wkrętu 

skręcającego szyld (opcjonalnie) 
19.  Klawiatura (tylko LOB C003) 
20.  Klamka zewnętrzna 
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Lista akcesoriów: 
 

1. Wkręty skręcające podstawy 
szyldów  (3)  

2. Wkręty do mocowania szyldu 
wewnętrznego (2) 

3.  Wkręty do mocowania zamka 
wpuszczanego (4) 

4.  Kwadratowy trzpień 
klamki (1) 

5.  Zawleczka mocująca trzpień (1)
6.  Przedłużenie wkrętów 

skręcających szyldy (2) 
7.   Górne przedłużenie wkrętu 

skręcającego szyldy (1) 

8.  Zamek wpuszczany ekono. (1)  

9.  Blacha zaczepowa (1) 

10.  Wkład blachy zaczepowej (1) 

11.  Klucze (2) 

12.  Wkładka mechaniczna w klamce (1) 
  

Widok z zewnątrz 
pomieszczenia 



 

 
Sposób montażu szyldu LOB C003/RF 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Krok 1 
 
Zamontuj zamek wpuszczany 
w uprzednio przygotowanych 
otworach i przykręć go 
dwoma śrubami. 
 

Krok 2 
 

Rysunek nr. 1: Włóż kwadratowy trzpień (A) do otworu oznaczonego na 
rysunku literką (B).  
Rysunek nr. 2: Włóż od góry zawleczkę mocującą trzpień , a następnie od 
dołu zawiń oba końce zawleczki  (jeden w prawo, drugi w lewo)   
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Krok 3 
 

Zainstaluj przedłużenia wkrętów 
skręcających szyldy  (C), (D opcjonalnie) 
do szyldu zewnętrznego przy pomocy 
opcjonalnie dołączonego klucza płaskiego. 
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Krok 4 
 
Zainstaluj wcześniej przygotowany szyld 
zewnętrzny wraz z gumową podkładką 
(E)  na skrzydle drzwi, przeprowadzając 
przewód przyłączeniowy (F) 
powyżej zamka wpuszczanego. 
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Krok 5 
 
Zainstaluj podstawę szyldu 
wewnętrznego z pojemnikiem baterii 
(przeprowadzając przewód 
przyłączeniowy przez specjalny otwór 
w kształcie prostokąta). 
Za pomocą wkrętów po czym podłącz 
przewód do gniazda przyłączeniowego 
i zainstaluj baterie. 
 



 

                 

                                                               
Przed zamknięciem drzwi skontroluj, czy zamek działa poprawnie: 

 LOB C003: Nowy, niezaprogramowany jeszcze szyld powinien cofnąć zapadkę po wprowadzeniu kodu 
serwisowego 0# i naciśnięciu klamki zewnętrznej, 

 LOB RF: Zamek należy zaprogramować. Potrzebne są dwie karty zbliżeniowe. Sposób programowania 
jest opisany w Instrukcji programowania. 

Krok 6 
 
Zamontuj szyld wewnętrzny za pomocą 
dwóch wkrętów 

Krok 7 
 
Zamontuj blachę zaczepową i jej wkład 
wkrętami. 
 


