
	
	

Elektronický zámek se zámkem na otisk prstu 
 
1. První otevření. Továrně nastavený kód z výroby je 1 2 3 4 5 6 
1. Dotkněte se obrazovky, aktivujte ji (1 pípnutí a obrazovka se rozsvítí). 
2. Zadejte uživatelský kód (první použití 123456). 
3. Dotkněte se tlačítka OPEN (OTEVŘENO), zazní melodický tón a na displeji se zobrazí OPEN. 
4. Otočte knoflík nebo rukojeť proti směru hodinových ručiček a otevřete dveře, dokud nezazní tón. 
POZOR 
I. Pokud je zadán nesprávný kód, na panelu displeje se objeví ERROR a zazní krátký varovný tón. 
II. Při zadání nesprávného kódu 5krát zámek přestane fungovat po dobu 5 minut. Zazní varovný tón a na 
displeji se zobrazí DALAY. 
 
2. Nastavení nového uživatelského kódu 
Doporučujeme nastavit nový kód při otevřených dveří a před uzavřením zkontrolovat nový kód. 
1. Stiskněte obrazovku pro aktivaci 
2. Stiskněte ENTER 
3. Zadejte současný kód 
4. Stiskněte ENTER 
5. Zadejte nový 4 - 16 číslicový kód 
6. Stiskněte ENTER, zazní melodický tón a na displeji se zobrazí ENTERD 
 
3. Nastavení otisku prstu 
Otevřete dveře pomocí uživatelského kódu. Během tohoto procesu nechte dveře otevřené. 
1. Stiskněte tlačítko M na zadní straně dveří, obrazovka se aktivuje 
2. Stiskněte tlačítko 3 na obrazovce 
3. Stiskněte ENTER 
4. Zadejte uživatelský kód a stiskněte ENTER 
5. Skenujte otisky prstů dvakrát po sobě, položením prstu na snímač a přetahováním směrem k sobě. Na 
obrazovce se zobrazí ENTERD a zazní melodie. 
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda byly správně nastaveny otisky prstů. 
• Do zámku lze vložit celkem 128 otisků prstů. 
 
4. Jak otevřít pomocí otisků prstů 
1. Stiskněte obrazovku pro aktivaci 
2. Naskenujte prst na snímači otisků prstů, na displeji se zobrazí OPEN a zazní melodie. 
3. Otáčejte knoflíkem nebo rukojetí proti směru hodinových ručiček a otevřete dveře, když zazní tón. 
POZOR 
I. Pokud je naskenován nesprávný otisk prstu, objeví se na displeji ERROR a zazní krátký výstražný tón. 
II. Pokud se naskenuje špatný otisk prstu 5krát, zámek přestane fungovat po dobu 5 minut. Zazní výstražný 
tón a na displeji se zobrazí DELAY. 
 
5. Jak odstranit registrované otisky prstů 
1. Stiskněte tlačítko M na zadní straně dveří, obrazovka se aktivuje. 
2. Stiskněte ENTER 
3. Stiskněte tlačítko 3 
4. Stiskněte ENTER, displej zobrazí CLEAR a zazní melodie. 
POZNÁMKA: Všechny otisky prstů jsou smazány 
 
6. Dual Locking (2 kódy potřebné k otevření trezoru) 
Nastavte 2. uživatelský kód. 
Stiskněte tlačítko M, stiskněte číslo 2, stiskněte ENTER, zadejte čísla požadovaná pro kód a 



stiskněte ENTER. Na obrazovce se zobrazí ENTERD 
 
Aktivovat / deaktivovat dvojí blokování. 
Stiskněte tlačítko M stiskněte číslo 9 a stiskněte tlačítko ENTER. Na obrazovce se zobrazí DUAL - 
označuje duální blokování bylo aktivováno nebo 5in9LE, aby se ukázalo, že zámek byl převeden na jedno 
zamykání. 
 
Otevření v režimu duální. 
1. Stiskněte obrazovku pro aktivaci 
2. Zadejte první uživatelský kód 
3. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT 
4. Zadejte druhý uživatelský kód 
5. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT 
6. Na obrazovce se zobrazí OPEN. 
 
7. Chcete-li skrýt kód na displeji a vypnout zvuk klávesnice 
Aktivace a deaktivace - 
Stiskněte paměťové tlačítko M na zadní straně dvířek a dotkněte se čísla 7 a dotkněte se tlačítka ENTER. 
Zobrazí se displej 
zobrazte hidE nebo CLEAr 
 
8. Zadání bezpečného tajného kódu 
Kód může být maskovaný vložením náhodných čísel buď před, po, nebo před a po osobním kódu. Tuto 
funkci lze použít i se skrytým kódovým displejem a tichým režimem klávesnice, jak je uvedeno výše. 
Například - osobní kód byl nastaven jako 4 2 4 2 
1. Stiskněte obrazovku pro aktivaci 
2. Zadejte osobní kód jako 61 4 2 4 2 75391 
3. Stiskněte tlačítko OTEVŘÍT 
Na displeji se zobrazí OPEN 
 
9. Nastavení alarmu 
Alarm je nastaven před zavřením dveří a automaticky se deaktivuje, když je zadán osobní kód. 
Nastavení alarmu 
Stiskněte tlačítko M na zadní straně dvířek dotykem číslo 8 a dotkněte se tlačítka ENTER. Zobrazí se 
displej ALERT 
Pokud je trezor nakloněn nad 45 ° nebo zasažen, alarm se ozve, pokud byl aktivován. 
 
10. Reset 
Pokud displej neodpovídá, stiskněte resetovací tlačítko na vnitřní straně krytu displeje pro resetování 
zámku. Registrované kódy a otisky prstů nebudou smazány. 
 
11. Životnost baterie 
6 měsíců, pokud je zámek používaný 3krát denně.  
Baterie je třeba vyměnit, pokud - 
1. Když se dotknete obrazovky, na displeji se zobrazí LobAtt. 
2. Na displeji se zobrazí ikona baterie TBC. 
3. Zadejte správný kód nebo otisk prstu, ale dveře se neotevřou. 
* I když jsou baterie zcela vyčerpány, kódy se neztratí. 
 
12. Baterie 
Pro aktivaci zámku jsou vyžadovány 4 alkalické baterie AA 1,5 V AA. 
Použité baterie by neměly být likvidovány s běžným domovním odpadem. 
Ty by měly být likvidovány ve schválených místech. Můžete také 
vraťte použité spotřební baterie do svého maloobchodního prodejce na jejich náklady (případně). 
 


