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ZMENA KÓDU 
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VYMAZANIE DRUHÉHO UŽIVATEĽA 
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Stlačiť a podržať, 
pokiaľ nezaznie dvojitý 
zvukový sihnál a 
rozsvieti sa ON 



Zámok funguje so 6-miestnym čísleným kódom alebo so slovom, ktoré ma 6 písmen. 
Môže byť zadaný aj druhý kód. Každé stlačenie tlačidla je potvrdené zvukom a svetelným 
signálom. 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
Po tom, ako je zadaný správny kód, zaznie dvojitý zvukový signál. Ak je zadaný 
nesprávny kód, zaznie dlhý zvukový signál. Ak nie je kód zadaný do 10 sekúnd, 
prípadne dôjde k prerušeniu zadávania kódu na dlhší čas ako 10 sek., je zadanie kódu 
automaticky zrušené. 
 

Otvorenie: (pozri obr. A) 
 
Zadajte kód (kód z výroby = 1-2-3-4-5-6), dvere sa odomknú a je možné dvere otvoriť. Ak dvere 
nie sú otvorené do 3 sekúnd, opätovne sa automaticky zatvoria. Ak sa nepodarí zadať kód na 
prvýkrát správne, prosím, počkajte 20 sekúnd pre opätovné zadanie kódu. Tri dlhé zvukové 
signály po sebe signalizujú, že zámok je zaseknutý. Povoľte rukoväť dverí a opätovne zadajte kód. 
Uzamknutie: 
Zatvorte dvere a otočte rukoväť dverí do pozície pre uzamknutie. Zámok je uzamknutý. Uistite sa 
pohybom rukoväte, že zámok sa naozaj uzamkol. 
Ochrana pred neželanou manipuláciou: 
V prípade, že dôjde k zadaniu 4 nesprávnych kódov po sebe – zámok sa zablokue na dobu 5 minút. 
Počas tohto času bude svetlo blikať každých 10 sekúnd a každé stlačenie tlačidla spôsobí vydanie 
dlhého zvukového signálu. Po uplynutí času, a opätovnom zadaní 2 o sebe idúcich nesprávnych 
kódov sa trezor opäť uzavrie na dobu 5 minút. 
Odporúčanie: 
Všetky kódy si, prosíme, starostlivo uschovajte. Nepoužívajte osobné údaje (datum narodenia, 
výročia, telefónne číslo atď.) ako kód. Pred použitím výrobku, prosíme, zmeňte kód z výroby! 

 
Aktivácia ďalšieho kódu: (pozri obr. B) 

 
Stlačte a podržte tlačidlo [1] pokiaľ nezaznie dvojitý signál. Svetelný signal svieti počas celej doby. 

 
• Vložte hlavný kód. 
• Vložte dvakrát ďalší kód (po každom vložení zaznie dvojitý signál) 

 
(Ďalší kód môže byť zmenený rovnako, ako hlavný kód. S hlavným kódom môže byť ďalší kód 
zrušený. Nie je možné vymazať ani zrušiť hlavný kód.) 

Oneskorenie (max.99 min.) a doba otvorenia (max. 19 min.)  

Stlačte a podržte tlačidlo « 9 » pokiaľ nezaznie dvojitý signal.  
 
• Vložte hlavný kód (dvojitý signál) 

• Vložte dobu oneskorenia a dobu otvorenia, 
napr. 2612pre 26 minútové oneskorenie a 12 
minútovú dobu otvorenia (dvojitý signál) 

 
• Zopakujte zadané hodnoty (dvojitý signál) 

 

Poznámka: zmena doby oneskorenia 
nemôže byť vykokaná v čase otvorenia. 



Čo robiť v prípade… 

… keď počujete dlhý zvukový signal po tom, čo ste zadali posledné číslo kódu a zámok 
sa neotvoril? Vložili ste nesprávny kód. Prosíme, zadajte správny kód. 

 
… svetelný signal svieti každých 10 sekúnd, a keď stlačíte tlačidlo tak počujete dlhý zvukový signal? 
Zadali ste 4-krát po sebe nesprávny kód. Zámok sa automaticky uzamkne po dobu 5 minút. Po uplynutí 
času môžete kód zadať opäť. Ak opäť zadáte 2-krát po sebe nesprávny kód, zámok sa opäť uzamkne 
na dobu 5 minút. 

 
… ak nezaznie žiadny zvuk po stlačení tlačidla? 
Prosíme, vymeňte batérie. Ak problem pretrvávala, kontaktujte svojho predajcu. 

 
… ak ste zadali kód, avšak neustále počujete prerušovaný dĺhý zvukový signal po zadaní 
posledného čísla kódu? Prosíme, bezodkladne vymeňte batériu. 

 
 

Zmena kódu: (dvere sú otvorené, viď obr. C) 
 
Stlačte a podržte tlačidlo [0] kým nezaznie dvojitý signál. Počas celej doby svieti svetelný signál. 
• Zadajte starý kód (dvojitý signál) 
• Zadajte nový kód (dvojitý signál) a opätovne zadajte nový kód 
(dvojitý signál). V prípade zaznenia dlhého signálu bol zadaný 
nesprávny starý kód. 

 
Vymazanie ďalšieho kódu: (viď obr. D) 

 
Stlačte a podržte tlačidlo [3] pokiaľ nezaznie dvojitý signal a bude svietiť svetelný signál. 
• Vložte hlavný kód. 
Druhý kód bol vymazaný. 

 
 

Aktuálny stav batérie a jej výmena 
 
Séria signálov indikuje, že batéria je slabá a je potrebná jej výmena. 
Prosíme, používajte vždy 9V alkalickú batériu! 
Pre produkt Toscana (obr.1). Batéria je umiestnená vo vnútri produktu. V prípade, že je batéria 
úplne vybitá, odstránte prednú časť panela s tlačidlami (obr.2) a priložte novú batériu (obr. 3+4). 
Držte batériu na vonkajších kontaktoch až pokiaľ nie sú dvere otvorené. 

 
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr.4 

 


