
 
  

ELEKTRONICKÝ ZÁMEK OCLUC 

Otevření pomocí hlavního kódu  
Trezor má ve výchozím nastavení hlavní kód již povolený: 1 2 3 4 5 6.  
1. Stiskněte - ZAPNOUT  
2. Zadejte aktuální kód: 1 2 3 4 5 6. 
3. Stiskněte - OK 
4. Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček, zatímco slyšíte přerušované pípnutí a otevření dveří. 

Správný kód: třikrát bliká zelené světlo a 3 pípnutí.  
     Nesprávný kód: Trvale svítí červené světlo a dlouhé pípnutí. 

Jak nastavit hlavní kód 
Nastavení je možné pouze při otevřených dveřích. 
1. Otevřete trezor podle dřívějších pokynů. 
2. Stiskněte - ZAPNOUT 
3. Stiskněte červené tlačítko pro změnu kódu umístěné v bateriovém boxu 3 krát a zazní 3 pípnutí, zelené 
světlo bliká 
4. Zadejte nový hlavní kód (vždy šestimístný).  
5. Stiskněte - OK 
Správný kód: třikrát bliká zelené světlo a 3 pípnutí.  
Nesprávný kód: Trvale svítí červené světlo a dlouhé pípnutí.  

Deaktivace a aktivace vnitřního světla 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte klávesu 1 a držte ji stisknutou (po dobu 3 sekund), dokud nezazní dvojité pípnutí 

Deaktivace a aktivace reproduktoru 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte klávesu 2 a držte ji stisknutou (po dobu 3 sekund) dokud nezazní dvojité pípnutí. 

Blokace zámku 
Zadáním 4 po sobě následujících nesprávných kódů se zámek zablokuje po dobu 5 minut (červené světlo 
blikne každých 10 sekund). Pokud během této doby někdo stiskne libovolnou klávesu, zazní dlouhé 
pípnutí. 
Po 10 minutách bez zadání kódu se počítadlo chybných kódů vynuluje. 

Výměna baterie 
Životnost baterie je přibližně 2 roky.  
Pokud je úroveň nabití baterie nízká, při stisknutí tlačítka se rozsvítí červená kontrolka a uslyšíte 
nepřerušované a dlouhé pípnutí. Otevřete trezor pro výměnu baterie podle předchozích pokynů a 



vyhledejte bateriovou skříň na zadní straně dveří. Pomocí mince otočte šroub víka bateriového boxu a 
pokračujte ve výměně baterie. Vložte baterie podle polohy uvedené v držáku. Používejte vždy 1,5 V 
ALKALICKÉ baterie typu LR6-AA. 

Využití nouzového klíčku 
V případě úplného vybití baterie nebo jakékoli poruchy způsobené elektronickým systémem můžete přejít k 
bezpečnému otevření pomocí nouzového klíčku. 
1. Sejměte kryt nalevo od tlačítka ZAPNOUT 
2. Vložte a otočte nouzovým klíčkem. 

Otevírání pomocí externí baterie 
V případě, že nevyměníte baterii, pokud je opotřebovaná a nemáte nouzový klíček, klávesnice poskytuje 
kontakty pro připojení 9V baterie typu 6F22 a tím pro napájení systému z vnějšku. (vedle nápisu OCLUC) 

POKROČILÉ FUNKCE 

Aktivace uživatelů, maximálně 9 uživatelů (pouze s hlavním kódem) 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte klávesu 4 a držte ji stisknutou (po dobu 3 sekund), dokud nezazní dvojité pípnutí. 
3. Zadejte hlavní kód. 
4. Stiskněte - OK 
5. Například: pro aktivaci uživatele 1 stiskněte: 0 1 
Za předpokladu, že byl tento uživatel dříve aktivován, odpovídá trezor červeným světlem a dlouhým 
pípnutím. 
6. Stiskněte červené tlačítko pro změnu kódu 
7. Zadejte nový kód uživatele 01, například: 1 1 1 1 1 1 (Vždy 6 číslic) 
8. Stiskněte - OK 
Důležité: Uživatel 9 umožňuje okamžité otevření i ve zpožděném období otevření. 

Otevření pomocí uživatelského kódu 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Zadejte ID uživatele a uživatelský kód, například: 0 1  1 1 1 1 1 1 
3. Stiskněte - OK 
4. Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček, zatímco slyšíte přerušované pípnutí a otevření dveří. 
Správný kód: třikrát bliká zelené světlo a 3 pípnutí.  
Nesprávný kód: Trvale svítí červené světlo a dlouhé pípnutí. 

Deaktivace uživatelů (pouze s hlavním kódem) 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte klávesu 5 a držte ji stisknutou (po dobu 3 sekund) dokud nezazní dvojité pípnutí. 
3. Zadejte hlavní kód 
4. Stiskněte - OK 
5. Například: Chcete-li deaktivovat uživatele 01, stiskněte: 0 1 
Za předpokladu, že je tento uživatel dříve deaktivován, trezor odpoví červeným světlem a dlouhým 
pípnutím. 

Nastavení zpožděného otevření (pouze s hlavním kódem) 
Na zámku lze nastavit 1 až 99 minut zpoždění pro odemknutí zámku a 1 až 19 minut pro otevření trezoru 
po uběhnutí času zpoždění 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte klávesu 9 a držte ji stisknutou (po dobu 3 sekund) dokud nezazní dvojité pípnutí. 
3. Zadejte hlavní kód 
4. Stiskněte - OK  
5. Vložte časové hodnoty počínaje zpožděním 
požadované (2 číslice od 1 do 99) a následující s otevírací dobou (2 číslice od 1 do 19). Například: 1 0 - 0 5 
6. Pro potvrzení stiskněte stejné parametry znovu: 1 0 - 0 5.  
Je aktivováno 10 minutové zpoždění a 5 minut otevřené okno. (Pro hlavní kód a uživatelské kódy)  
Správný kód: třikrát bliká zelené světlo a 3 pípnutí.  
Nesprávný kód: Trvale svítí červené světlo a dlouhé pípnutí. 

Chcete-li upravit časové zpoždění a otevřené okno nebo odstranit časově zpoždění, lze to provést, pouze 
když jste v otevírací době. Chcete-li vymazat zpožděný čas, vložte hodnotu zpoždění 0 0 a hodnotu doby 
otevření 0 1.   



Zpožděné otevření s hlavním kódem 
Například: 
Zpožděno: 10 minut 
Otevřené okno: 5 minut 
Zpožděné otevření s hlavním kódem 
Například: 
Hlavní kód - 1 1 1 1 1 1 
Zpožděno: 10 minut 
Otevřené okno: 5 minut 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte kód: 1 1 1 1 1 1 
3. Stiskněte - OK 
4. Spustí odpočítávání s časovým zpožděním 10 minut. (červené světlo blikne každé 2 sekundy) 
Jakmile je časová prodleva dokončena, začne 5 minut otevírací doba (zelené světlo blikne každé 2 
sekundy).  
Během této doby zadejte znovu kód: 1 1 1 1 1 1 
5. Stiskněte - OK  
6. Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček, když uslyšíte 
přerušované pípnutí a otevření dveří. 
Správný kód: třikrát bliká zelené světlo a 3 pípnutí.  
Nesprávný kód: Trvale svítí červené světlo a dlouhé pípnutí. 

Zpožděné otevření s uživatelským kódem 
Například: 
Zpožděno: 10 minut 
Otevřené okno: 5 minut 
Zpožděné otevření s uživatelským kódem 
Například: 
Uživatel 01: 0 1 - 1 1 1 1 1 1 
Zpožděno: 10 minut 
Otevřené okno: 5 minut 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte kód uživatele 01: 0 1 - 1 1 1 1 1 1 
3. Stiskněte - OK 
4. Spustí odpočítávání s časovým zpožděním 10 minut. (červené světlo blikne každé 2 sekundy) 
Jakmile je časová prodleva dokončena, začne 5 minut otevírací doba (zelené světlo blikne každé 2 
sekundy).  
Během této doby zadejte znovu kód uživatele 01: 0 1 - 1 1 1 1 1 1 
5. Stiskněte - OK  
6. Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček, když uslyšíte 
přerušované pípnutí a otevření dveří. 
Správný kód: třikrát bliká zelené světlo a 3 pípnutí.  
Nesprávný kód: Trvale svítí červené světlo a dlouhé pípnutí. 

Počáteční tovární nastavení 
S touto možností se počáteční nastavení vrátí do původního nastavení, což znamená, že: 
Hlavní kód: 1 2 3 4 5 6 
Uživatelé: Deaktivováno. 
Zpožděno: 00 minut. Otevírací doba: 00 minut. Časový zámek: deaktivován. 
Vnitřní světlo: Aktivováno. 
Bzučák: Aktivován. 
Režim Bluetooth: Deaktivováno. 
1. Stiskněte - ZAPNOUT 
2. Stiskněte resetovací tlačítko pro změnu kódu (po dobu 10 sekund), dokud nezazní dvojité pípnutí. 


