
Instrukce pro digitální zámek nainstalovaný do depozitního trezoru  PHOENiX 

Tovární nastavení uživatelského kódu  

Tento zámek má 2 uživatelské kódy. Oba kódy mají stejnou funkci a samostatně trezor otevřou.  

První kód je nastaven na 168  

Druhý kód je nastavený na 12345678 jednotlivě  

Otevření dveří  

• Když je zadán správný kód, zámek dvakrát pípne a rozsvítí se zelená LED žárovka.  
• Když je zadán nesprávný kód, zámek zapípá pětkrát a rozsvítí se žlutá LED žárovka.  
• Když je nesprávný kód zadán čtyřikrát po sobě zámek se dostane do módu hibernace na 15 minut. 

Během těchto 15 minut nebude klávesnice reagovat.  
• Zadejte svůj kód a zmáčkněte tlačítko #, otočte klikou tažením otevřete dveře. 

 

Je nezbytné, abyste změnili obě tovární nastavení kódu. To se musí pokaždé provádět s 
otevřenými dveřmi.  

Jak změnit první uživatelský kód.  

• Najděte tlačítko re-set. Toto tlačítko je buď červené, nebo zelené a nachází se na zámku zezadu, 
kousek od pantu.  

• Stiskněte re-set tlačítko: zámek dvakrát pípne a žlutá LED žárovka se rozsvítí a bude sví]t, zatímco 
budete měnit Váš osobní kód.  

• Zadejte svůj nový osobní kód (4 až 12 číslic) a potom s]skněte tlačítko *.  
• Vyzkoušejte, zda zámek funguje s Vaším novým kódem alespoň třikrát, než zavřete dveře.  

Je nezbytné, abyste změnili obě tovární nastavení kódu. To se musí pokaždé provádět s 
otevřenými dveřmi.  

Jak změnit druhý uživatelský kód.  

Najděte tlačítko re-set. Toto tlačítko je buď červené, nebo zelené a nachází se na zámku zezadu, kousek 
od pantu.  

Zadejte 00 na klávesnici a s]skněte tlačítko re-set: zámek dvakrát pípne a žlutá LED žárovka se rozsvítí a 
bude sví]t, zatímco budete měnit Váš druhý osobní kód.  

Zadejte svůj nový druhý osobní kód (4 až 12 číslic) a potom s]skněte tlačítko *.  

Vyzkoušejte, zda zámek funguje s Vaším novým kódem alespoň třikrát, než zavřete dveře.  

Jak vyměnit baterie.  

• Když se baterie vybíjí, rozsvítí se červená LED žárovka.  
• Sundejte kryt baterie, který se nachází pod pouzdrem klávesnice.  
• Vyměňte baterii (pokaždé používejte 9v alkalickou baterii).  
• Vraťte kryt baterie zpět.   


