
1. První otevření s továrně nastaveným kódem 

Krok 1   Zmáčkněte ‘C‘ tlačítko 

Krok 2   Zadejte tovární kód  ‘1 2 3 4 5 6‘ 

Krok 3   Stiskněte  ‘#‘ tlačítko, zazní melodický tón a na displeji se zobrazí OPEnd 

Krok 4   Otočte knoflíkem nebo rukojetí po směru hodinových ručiček a otevřete dveře zatímco tón zní 

 

Pozor 

Jestliže je zadán špatný kód, na displeji se zobrazí Error a krátký upozorňující tón zazní. Pokud je zadán špatný 

kód pětkrát, zámek přestane fungovat na pět minut, upozorňující tón zazní a na displeji se zobrazí dELAY 

 

 

2. Nastavování osobního kódu 

Je doporučeno nastavit nový kód když jsou dveře otevřené a vyzkoušet nový kód předtím než zavřete dveře. 

Krok 1   Stiskněte ‘#‘ tlačítko 

Krok 2   Zadejte současný kód 

Krok 3   Stiskněte ‘#‘ 

Krok 4   Zadejte nový 4 – 16 místný kód 

Krok 5   Stiskněte ‘#‘ 

Na příklad: 

Pokud současný kód je 1 2 3 4 5 6 a nový čtyřmístný kód je nastaven 4 2 4 2 stiskněte tlačítka v pořadí: 

# 1 2 3 4 5 6 # 4 2 4 2 # 

EnTErd se zobrazí na displeji a krátký 3 sekundový kód zazní na potvrzení změny kódu na 4 2 4 2 

 

 

3. Nastavení  funkce dvojitého otevírání kde jsou za potřebí 2 operátoři s individuálními kódy pro otevření zámku. 

S dveřmi  v otevřené pozici nastavte druhý kód 

Krok 1   Stiskněte ‘M‘ paměťové tlačítko zapuštěné do zadní části dveří 

Krok 2   Stiskněte ‘2‘ tlačítko 

Krok 3   Stiskněte ‘#‘ tlačítko 

Krok 4   Zadejte druhý osobní kód 

Krok 5   Stiskněte ‘#‘ tlačítko 

EnTErd se zobrazí na displeji a krátký 3 sekundový kód zazní na potvrzení druhého kódu. 

Na příklad: 

Pokud současný kód je 4 2 4 2 a druhý kód je nastaven jako 6 7 8 9 stiskněte tlačítka níže. EnTErd se zobrazí na 

displeji spolu s krátkým tónem k potvrzení M 2 # 6 7 8 9 # 

 

4. Aktivace dvojitého otevírání  



Krok 1   Stiskněte ‘M‘ paměťové tlačítko zapuštěné do zadní části dveří. 

Krok 2   Stiskněte ‘9‘ tlačítko 

Krok 3   Stiskněte ‘#‘ tlačítko 

 

 

5. Operace s dvojitým otevíráním 

Krok 1   Stiskněte ‘C‘ tlačítko dual se zobrazí na displeji. 

Krok 2   Zadejte první kód 4 2 4 2 

Krok 3   Stiskněte ‘#‘ tlačítko, krátký 3 sekundový tón zazní pro potvrzení správného kódu 

Krok 4   Během 5 minut zadejte druhý kód 6 7 8 9 

Krok 5   Stiskněte ‘#‘ tlačítko krátký 3 sekundový tón zazní pro potvrzení správného kódu a OPEnd se zobrazí na 

displeji 

Kterýkoliv kód může být zadán první nebo druhý 

 

 

6. Deaktivace dvojitého otevírání 

Krok 1   Stiskněte ‘M‘ paměťové tlačítko zapuštěné do zadní části dveří. 

Krok 2   Stiskněte ‘9‘ tlačítko 

Krok 3   Stiskněte ‘#‘ tlačítko a krátký š sekundový kód zazní pro potvrzení deaktivace a SinGLE se zobrazí na 

displeji. Druhý kód bude automaticky vymazán. 

 

 

7. Schování kódu na displeji a vypnutí zvuku klávesnice 

Aktivace – Stiskněte ‘M‘ paměťové tlačítko zapuštěné do zadní části dveří, stiskněte ‘7‘ poté ‘#‘ (HIdE se zobrazí 

na displeji) 

Deaktivace – Stiskněte ‘M‘ paměťové tlačítko zapuštěné do zadní části dveří, stiskněte ‘7‘ poté ‘#‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Skrytí zadání kódu v čísle 

Kód může být zamaskován přidáním náhodných čísel buď před, za nebo z obou před i za osobní kód. Tato 

postup je designovaný pro zvýšení ochrany a pro zmatení potencionálního pozorovatele snažejícího se 

zapamatovat kód. Tato vlastnost může být použita také se schovaným kódem na displeji a tichou klávesnicí 

jako v 7. 

Na příklad: 

Osobní kód je 4 2 4 2 náhodná předpona čísla 61 a náhodná přípona čísla 91507 

Krok 1   Stiskněte ‘C‘ tlačítko 

Krok 2   Zadejte kód  61 4 2 4 2 91507 

Krok 3   Stiskněte ‘#‘ tlačítko 

Na displeji se zobrazí OPEnd 

 

 

 

9. Životnost baterií:  1 rok 3krát denně. Výměna baterií je potřeba když: 

1. LObAtt se zobrazí na displeji s krátkým sekundovým varovným tónem 

2. Správný kód je zadán ale zámek se neotevře 

3. I kdyby byly baterie vybité, kódy se neztratí. 

 

Baterie 

4x 1,5 V AAA Alkline baterie jsou zapotřebí k aktivaci zámku. 

Vybité baterie by se neměly vyhazovat s běžným domovním odpadem. 

Tyto baterie by měly být zlikvidovány ve schválených místech sběru. Můžete je také vrátit vybité baterie vašemu 

Prodejci  za vlastní náklady (pokud je to možné) 

 


