
PS-600 NÁVOD NA OBSLUHU 
 
 

 
1. Otvorenie zámku 

 
1.1. Otvorenie hlavným (master) alebo vedľajším (user) kódom 
- Stlačte tlačidlo «ON» – zaznie zvukový signal a svieti LED svetlo; 

- Zadajte hlavný alebo vedľajší kód, v rozsahu 6 až 8 znakov (hlavný kód z výroby je 1-2-3-4-5-6, vedľajší kód nie je z 
výroby zadaný); 
- Stlačte «ENTER». Po tom, ako je LED signalizácia aktívna, je možné otvoriť dvere po dobu 5 sekúnd. 

 
1.2 Otváranie pomocou hlavného a vedľajšieho kódu (v prípade, že sú hlavný aj vedľajší kód nastavené 

a aktívne). 

1.2.1 Zapnutie funkcie 

- Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 

- Stlačte «7»; 

- Stlačte «ENTER» (ak nebude zadaný hlavný kód pokiaľ zaznie zvukový signal a rozsvieti sa červené LED svetlo, 
bude zámok opäť zamknutý) ; 
- Zadajte správny hlavný kód a stlačte «ENTER»; 
1.2.2 Otvorenie zámku 
- Stlačte «ON»; 
- Stlačte platný hlavný kód a stlačte «ENTER»; 

- Do 60 sekúnd zadajte vedľajší kód a stlačte «ENTER», pokiaľ svieti zelené LED svetlo. 
1.2.3 Vypnutie funkcie 

- Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «8»; 
- Stlačte «ENTER» 
- Zadajte platný hlavný kód a stlačte «ENTER»; 

Ak nie je správne zadaný hlavný a vedľajší kód do určeného časového limitu, zaznie zvukový signal, rozsvieti sa 
červené LED svetlo a zámok sa opäť uzamkne. 
Ak je hlavný alebo vedľajší kód zadaný nesprávne 3-krát po sebe, zaznie zvukový signal a zasvieti 

červené LED svetlo a zámok sa zablokuje na dobu 5 minút. 
 

2. Naprogramovanie kódov 
 

2.1. Zadanie hlavného (master) kódu: 
- Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «1»; 

- Stlačte «ENTER»; 
- Vložte správny hlavný kód a stlačte «ENTER»; 
- Vložte nový hlavný kód (minimálne 6 až 8 symbolov) a stlačte «ENTER»; 
- Vložte opäť nový hlavný kód a stlačte «ENTER». 

 

2.2. Zadanie vedľajšieho (user) kódu (s použitím hlavného kódu) 
- Stlačte «ON»; 

- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «2»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Vložte správny hlavný kód a stlačte «ENTER»; 

- Vložte vedľajší kód (minimálne 6 až 8 znakov) a stlačte «ENTER»; 
- Vložte vedľajší kód a stlačte  «ENTER». 

 
2.3. Zadanie vedľajšieho (user) kódu (bez použitia hlavného kódu) 
- Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «3»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Zadajte platný vedľajší kód a stlačte «ENTER»; 
- Zadajte nový vedľajší kód (minimálne 6 až 8 znakov) a stlačte «ENTER»; 

- Vložte opäť nový vedľajší kód a stlačte «ENTER». 



 
 

 

 

 
2.4. Zrušenie (zmazanie) vedľajšieho hesla 
- Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «0»; 
- Stlačte «ENTER»; 

- Zadajte platný hlavný kód a stlačte «ENTER»; 

Vedľajší kód bol zrušený (vymazaný), od tohto momentu je platný iba hlavný (master) kód. 
 

2.5 Nastavenie času oneskorenia a času, počas ktorého je trezor otvorený 

 
Čas oneskorenia (TD) je čas, ktorý musí uplynúť, aby bolo možné zámok otvoriť opäť. 
Čas pre otvorenie (OW) je čas, počas ktorého je zámok otvorený. Akýkoľvek kód (master aj user) môže byť použitý s týmito časmi. 

- Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «6»; 
- Stlačte «ENTER»; 

-Zadajte platný vedľajší alebo hlavný kód a stlačte «ENTER»; 

-Zadajte dve čísla pre čas oneskorenia TD (01 -99 minút) a číslo pre čas otvorenia OW (1-9 minút).Napríklad: 092 – 9 minút 
pre čas oneskorenia TD a 2 minúty pre čas otvorenia OW. 

 
Otváranie pomocou časov oneskorenia TD a času otvorenia OW. 

- Stlačte «ON»; 

- Zadajte správny hlavný alebo vedľajší kód: rozsvieti sa zelená kontrolka 
- Automatický začiatok času oneskorenia TD: červené svetlo a zvukový signal každých 5 sekúnd 
- Koniec času oneskorenia TD – zvukový signál 
- Automatický začiatok času otvorenia OW: zelené svetlo a zvukový signal každých 5 sekúnd 
-Zadajte správny kód počas trvania času pre otvorenie OW: zelené svetlo 
-Ak je zadaný kód správny, produkt sa správa tak, ako je to popísané v bodoch .3.1.1 or 3.1.2. 



Stlačením tlačidla «#» počas času oneskorenia TD je trvanie tohto času prerušené. Celý process musí začať odznova. 
 

Zrušenie nastavenia času oneskorenia/času otvorenia 
-Stlačte «ON» ; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «6» ; 
- Stlačte «ENTER»; 
-Vložte platný hlavný alebo vedľajší kód a stlačte «ENTER»; 

-Zadajte kombináciu 0-0-0 pre zrušenie zadania TD a OW. 
 

2.6 Vypnutie/zapnutie zvukovej signalizácie 
-Stlačte «ON»; 
- Stlačte «ENTER»; 
- Stlačte «5»; 
- Stlačte «ENTER»; 
-Vložte platný hlavný (master) kód a stlačte «ENTER»; 

 
 

4.Nízky stav batérie 
Nízky stav energie batérii je indikovaný červeným LED svetlom a niekoľkými zvukovými signálmi, avšak stále ostáva určité množstvo 
energie pre otvorenie dverí. 

 

Núdzové otvorenie 

Priložte batériu na vonkajšie kontakty, ktoré sa nachádzajú pri klávesnici, ktorá je určená na zadávanie kódu. Držte batériu priloženú pri 
kontaktoch až pokiaľ úspešne neotvoríte dvere. Následne vymeňte pôvodnú vybitú batériu za novú batériu.  

 


