
	 	

  

ELEKTRONICKÝ ZÁMEK SOLAR BASIC 

 



1. Obecné poznámky 

Před provedením jakýchkoli úprav zámku si pozorně přečtěte tyto pokyny. 
Zámek potvrdí každé stisknutí tlačítka zvukovým signálem.  
Uzavřené nebo zrušené procedury jsou zobrazeny rozsvícením LED diody, společně s 
akustickými signály. (viz přehled signálu) 
V případě chyb vstupu lze každou proceduru zrušit stisknutím tlačítka C. 
Doporučujeme pravidelně kontrolovat trezor a řídicí jednotku, zda neobsahují známky 
manipulace. V případě podezřelých značek se okamžitě obraťte na svého prodejce, aby se 
vyloučila možná manipulace. 
Následující kódy jsou z výroby přednastaveny a musí být z bezpečnostních důvodů 
změněny.  
Všechny změny provádějte pouze při otevřených dveřích a zavřeném zajišťovacím 
mechanismu (čepy vycházejí ze dveří). 

Kod pro první otevření trezoru: 1 2 3 4 5 6  
Super kod: 1 1 1 1 1 1 1  

Chcete-li změnit nastavení, musíte nejprve otevřít trezor. 
Zámek je uzamčen a odemknut motorem. Když se motor pohybuje, svítí LED nad 
klávesnicí.  
Nikdy netahejte za rukojeť blokovacího mechanismu, když motor odemyká/zamyká trezor. 
To může vést k poškození zámku. 
Používejte pouze alkalické plně nabité baterie 9V. 

2. Přehled funkcí a popis 

Uživatelský kód 
Zámek používá individuální uživatelský kód, který umožňuje otevření, změnu kódu a 
přečtení protokolu. 

Super kód 
Super kód je nouzový kód a může resetovat zámek na tovární nastavení. 

Manipulační blok 
Jsou-li zadány čtyři neplatné otevírací kódy, zazní tři dlouhé tóny a rozsvítí se LED dioda. 
Zámek se zablokuje po dobu pěti minut, což je vidět na 8 sekundovém intervalu blikání 
červené LED. Pokud je po uplynutí blokovací periody opět proveden nesprávný zápis, 
začíná pětiminutová blokovací perioda znovu. Toto je potlačeno pouze zadáním platného 
kódu. 

Nouzové napájení 
Pokud je baterie zcela vybitá a zámek již nelze otevřít, lze zámek externě napájet. 

Restart 
Pokud nelze zadávat údaje jako obvykle, lze operační systém zámku restartovat. Všechny 
kódy a nastavení jsou během toho zachovány. 



3. Otevření / zavření 

3.1 Otevření 

Příklad s továrním kódem. 

Zadejte 1 2 3 4 5 6 

Po správných zadáních lze rukojeť blokovacího mechanismu posunout a trezor otevřít. 
Otočte rukojeť až po úplném otevření zámku (LED bliká lx). 

Po nesprávném zadání lze postup opakovat třikrát. Poté začne platit blokovací doba 5 minut (manipulační blok). 

3.2 Zavření 

Ujistěte se, že rukojeť blokovacího mechanismu je zcela v zavřené poloze a stiskněte 
písmeno C 
Po stisknutí tlačítka C musí být rukojeť blokovacího mechanismu zatažena, dokud se 
zámek nezajistí. Po uzamčení je třeba zkontrolovat, zda je trezor uzavřen zatažením za 
rukojeť zajišťovacího mechanismu. 

4. Změna kódu 

Příklad s továrním kódem s otevřeným zámkem. 

V otevřeném stavu zámku 
1. Stiskněte a po dobu 3 sekund držte * , ozve se 3x pípnutí 
2. Zadejte tovární kód: 1 2 3 4 5 6 
3. Zadejte nový kód: ? ? ? ? ? ? 
4. Potvrďte nový kód: ? ? ? ? ? ? 
5. Stiskněte * 

V případě dlouhého akustického signálu se kód nezměnil kvůli nesprávnému zadání. 
Starý kód je stále aktivní. Musíte postup opakovat. 
Po úspěšné změně kódu musí být nový kód vyzkoušen před uzavřením trezoru. 
Z bezpečnostních důvodů by se neměly zapisovat nastavené kódy. 

5. Funkce Super kódu 

Super kód je přednastaven z výroby na 1 1 1 1 1 1 1. Může otevřít zámek a resetovat 
otevírací kód. 

5.1 Změna Super kódu 

Super kód lze změnit pomocí otevíracího kódu. 
Příklad s továrním kódem s otevřeným zámkem. 



V otevřeném stavu zámku 
1. Stiskněte a po dobu 3 sekund držte * , ozve se 3x pípnutí 
2. Zadejte tovární kód: 1 2 3 4 5 6 
3. Zadejte nový Super kód: ? ? ? ? ? ? ? 
4. Potvrďte nový Super kód: ? ? ? ? ? ? ? 
5. Stiskněte * 

Super kód není pravidelný otevírací kód a je určen pouze pro případ nouze. Tovární nastavení musí být změněno z 
bezpečnostních důvodů. I když se používá pouze ve výjimečných případech, a proto je obtížné si jej zapamatovat, 
nesmí být tento kód zapsán. 

5.2. Otevření pomocí Super kódu 

Je-li otevírací kód ztracen nebo je blokovací doba aktivní, lze zámek otevřít pomocí super 
kódu. 

V zavřeném stavu zámku 
1. Stiskněte a po dobu 6 sekund držte * , ozve se 3x pípnutí 
2. Zadejte Super kód: 1 1 1 1 1 1 1 

5.3 Vynulování otevíracího kódu pomocí super kódu 

Pokud dojde ke ztrátě otevíracího kódu, lze jej pomocí super kódu resetovat. 

V otevřeném stavu zámku 
1. Stiskněte a po dobu 6 sekund držte * , ozve se 3x pípnutí 
2. Zadejte 0 
3. Zadejte Super kód: 1 1 1 1 1 1 1  
4. Zadejte 0 
5. Zadejte Super kód: 1 1 1 1 1 1 1  
6. Stiskněte * 

Po úspěšném resetu je otevírací kód nastaven na 1 1 1 1 1 1 a nyní musí být znovu změněn. 

6. Zdroj napájení 

6.1 Výměna baterie 

Napájení je zajištěno 9V alkalickou baterií (Pozor: používejte pouze alkalické nebo lithiové 
baterie). Přihrádka na baterie je přístupná, když jsou dveře otevřené, a je viditelně 
instalována v rámu dveří nebo přímo na vnitřní straně dveří, v závislosti na typu sejfu (při 
výměně baterie dbejte na správnou polaritu baterie). Pokud se před krátkým tónem po 
otevření zámku ozve dlouhý signál, je nutné baterii vyměnit. Baterie musí být vyměněna co 
nejdříve, protože po přibližně deseti dalších aktivacích již není zaručena správná funkce. 

6.2 Nouzové napájení 

Pokud je baterie zcela vybitá a trezor je zavřený, postupujte následovně. 



1. Vyjměte černou klávesnici z držáku opatrným vyndáním pomocí šroubováku nebo 
nožíku, na okraji klávesnice mezi 4 a 7, nad LED a mezi 6 a 9 
2. Pozor na vysunutí kabelů z klávesnice. 
3. Zasuňte novou 9V baterii do dvou pólů (velký až malý, malý až velký) na zadní straně. 
Zde poskytujte podporu prsty na přední straně klávesnice mezi O a 9. 
4. Nyní postupujte podle provozních pokynů, bodu Otevření a otevřete trezor. 
5. Otevřete vnitřní prostor pro baterii, opatrně vyjměte novou baterii ze zadní části 
klávesnice a vyměňte ji za vybitou baterii. 
6. Opatrně zasuňte kabely klávesnice zpět do dveří a zasuňte klávesnici zpět do držáku. 

Vyndání klávesnice z držáku po stranách ponechá na držácích stopy. Toto je úmyslné a chrání vás před manipulací se 
zámkem neoprávněnými třetími stranami. Pokud je to nutné, můžete si u výrobce objednat nový držák. 

7. Restart 

Pokud je zámek nefunkční navzdory dostatečné energii baterie, lze zámek restartovat. 
Restartování zámku nezmění žádné kódy ani neodstraní jiná nastavení. 

1. Stiskněte a po dobu 30 sekund držte 0 , ozve se 1x pípnutí 

 


