
Návod na zámek pro trezory série SS0311-12E - DIONE 
 
 
Zdroj energie Baterie 
• Pracovní napětí produktu se rovná tomu 4 x AA baterií (nedodávané) 
• Systém se uvede do režimu nízké spotřeby automaticky 
 
Test napětí baterie 
• Zmáčkněte tlačítko #. Pokud je na displeji BA-H znamená to, že baterie jsou v pořádku. Pokud je na 
displeji BA-L znamená to, že napětí je malé a baterie musí být vyměněny co nejdříve. 
POZOR: Při výměně baterií dbejte na to, abyste vyměnili všechny baterie najednou a nikdy nepoužívali 
nové a staré baterie zároveň. Nikdy nemíchejte specifikované 
baterie s jinými druhy. 
 
Nastavení osobního kódu 
• Zadejte tovární kód 1 2 3 4, LCD displej ukáže open. Nyní můžete dveře otevřít 
• S otevřenými dveřmi zadejte 4místný kód (kód může být 3, 5, nebo 6místný, to záleží na programování)a 
zmáčkněte tlačítko #, obrazovka ukáže CLOSED, což znamená, že je zámek zamknutý. 
• Obrazovka ukáže vložený kód. Váš nový kód byl přijat a nyní můžete zámek odemknout svým novým 
zobrazeným kódem. 
 
Nastavení master kódu 
• Stiskněte **, když jsou dveře otevřeny. Na displeji se objeví PROG. 
• Poté, co PROG zmizí zadejte přednastavený master kód (originální kód hotelového módu je 011223) a 
zobrazí se NEW.  
• Poté, co NEW zmizí zadejte svůj nový kód (6místný) během 5 vteřin, na displeji se objeví AGAIN. 
• Poté, co AGAIN zmizí zadejte znovu svůj nový kód (6místný) během 5 vteřin, poté se na displeji objeví 
DONE, což znamená, že nové nastavení master kódu bylo 
úspěšné. Pokud úspěšné nebylo, objeví se ERROR. 
  
Bezpečnostní funkce 
 
Skrýt kód 
• Stiskněte * před zadáváním kódu. Displej nezobrazí vaše číslo a nezobrazí váš kód, který zadáte, když 
jsou dveře zavřeny. 
 
Automatický zámek 
• Po 4 po sobě následujících chybných zadáních kódu se systém automaticky uzamkne. Během uzamčení 
se na displeji zobrazí HOLD15. Po 15 minutách se systém odemkne. (Můžete nastavit čekací čas na 0 až 
60 minut přes programování.) 
 
Otevření trezoru v případě nouze 
Když selže elektronika, jsou slabé baterie, nebo neznáte kódy. 
 
Použijte nouzový klíč k otevření dveří 
• Odšroubujte plát s dodaným imbus klíčem 
• Vložte nouzový klíč a otočte s ním ve směru hodinových ručiček 
 
Indikace chyby 
Když obrazovka zobrazí následující indikace, znamená, že jsou přítomny chyby. Prosím postupujte podle 
následujících instrukcí. 
• ERROR – znamená chybný kód a musíte vložit kód správný. 
• ERROR1 – znamená, že se dveře nedají otevřít ručně a závora je blokovaná. Lehce zatlačte do dveří, 
abyste uvolnili závoru 
• ERROR2 – když je závora blokovaná, dveře se nedají uzamknout. Lehce zatlačte do dveří pro dokončení 
uzamčení. 
  
	


