
Hlavní pokyny 
Napájí se 9 V alkalickou baterií (není součástí dodávky) 
Baterie musí být umístěna v černé skříňce umístěné uvnitř dveří 
Máte maximálně 10 sekund pro každé číslo 
Nastavení 6-10 čísel  
Zámek je opatřen následujícím výrobním kódem: 204060 
Ujistěte se, že programujete zámek pouze při otevřených dveřích 
Po změně kódu vždy několikrát vyzkoušejte kód s otevřenými dveřmi 
Pokud je zadán neplatný kód třikrát po sobě, zámek se zablokuje na dvě minuty a svítí červená 
LED  
Zámek může mít časové zpoždění. Dlouhodobé zpoždění znamenají vyšší spotřebu baterie 
Pozor! Nezapomeňte kód, zámek se již nemůže používat 
Teplota použití: od 0 ° do 50 ° C 

1. První otevření s továrně nastaveným kódem
Zmáčkněte  tlačítko ON
Zadejte tovární kód ‘204060‘
Stiskněte tlačítko ENTER, zazní 3x píputí a rozsvítí se zelená
Po 5-6ti vteřinách otočte knoflíkem nebo rukojetí po směru hodinových ručiček a otevřete dveře 
Pozor
Jestliže je zadán špatný kód, zazní pípnutí a razsvítí se červená LED dioda.

2. Nastavování osobního kódu
Je doporučeno nastavit nový kód když jsou dveře otevřené a vyzkoušet nový kód předtím než 
zavřete dveře.

Dveře a zámek musí být otevřené, závory roztažené (ven)

Stiskněte  tlačítko ON 
Stiskněte  tlačítko hvězdička a počkejte 5 sekund 
Stiskněte  tlačítko ON 
Zadejte tovární kód 204060 
Stskněte hvězdčku a ENTER 
Zadejte nový 6 místný kód  
Stiskněte ENTER 
Zadejte znovu nový 6 místný kód 
Stiskněte ENTER 

3. Zamknutí zámku
Zavřete dvířka a otočte rukojetí 
stiskněte tlačítko ON
Stiskněte tlačítko hvězdička



NOUZOVÉ OTEVŘENÍ
Pokud je baterie zcela vybitá, kontakty zoxidované nebo nebyly delší dobu používány, je možné zámek otevřít 
napájením zvenčí.
Umístěte baterii (obdélníkový 9V alkalický typ) na kulaté kontakty na klávesnici, otevřete zámek a vložte baterii 
dovnitř.
DŮLEŽITÉ: nevyjímejte baterii, dokud není zámek zcela otevřen (vyčkejte na čtyři pípnutí signalizující „OK 
otevřeno“).

ZÁMEK SE NEOTVÍRÁ

• Zámek nevydává vůbec žádný slyšitelný tón: baterie je vybitá. Otevřete zámek podle postupu „Nouzové 
otevření“.
• Zámek vydá 4 pípnutí, která znamenají „OK otevřeno“, ale neotevře se úplně, a pokud jsou stisknuty další 
klávesy, ozve se chybový signál: stiskněte HVĚZDIČKU  zámek se znovu zavře nebo se zámek okamžitě znovu 
zavře a znovu otevře a můžete opakovat otevírací proceduru.

ZÁMEK SE NEZAVÍRÁ

• Stisknutím tlačítka HVĚZDIČKA zůstane zámek otevřený, vydá čtyři pípnutí a elektronika zůstane zapnutá: 
zkontrolujte, zda je klika správně otočená, a stiskněte HVĚZDIČKU .
• Stisknutím tlačítka HVĚZDIČKA zazní chybový signál: opakujte postup otevírání a zavírání.
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