
 

NÁVOD NA OBSLUHU 
elektronickej zámky „PS610“ 

 
POZOR: Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, s k ô r  ako aktivujete elektronickú zámku alebo budete 
chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť za funkčné poruchy spôsobené chybným 
prestavením, resp. použitím násilia alebo nesprávnou obsluhou, ani za vecné škody či škody na majetku napríklad 
v dôsledku nesprávneho uzamknutia trezora. 

 

 

Všeobecné upozornenia: 
Elektronická zámka sa z výroby dodáva s univerzálnym kódom 1-2-3-4-5-6.  
Z bezpečnostných dôvodov odporúčame univerzálny továrenský kód ihneď zmeniť na osobný univerzálny kód. 
Okrem univerzálneho kódu môžete aktivovať až deväť (9) používateľských kódov. 
Každé stlačenie tlačidla sa potvrdí akustickým signálom a rozsvietením zelenej LED.  
Časový odstup medzi dvoma stlačeniami tlačidiel nesmie prekročiť sedem (7) sekúnd. 
Správne zadanie kódu udáva dvojitý akustický signál a rozsvietenie zelenej LED. 
Nesprávne zadanie kódu udáva dlhý akustický signál a blikanie červenej LED. 
Po piatich (5) sekundách sa elektronická zámka automaticky znovu zablokuje. 
 

Napájanie: 
Napájanie zabezpečuje jeden (1) kus 9 V blokovej batérie typu 6LP3146. Používanie nealkalických batérií nie je vhodné, 
odporúčame používanie výlučne kvalitných batérií (napr. Varta Longlife Power). 
 

Indikátor minimálneho napätia: 
Pri dosiahnutí minimálneho napätia zaznie po stlačení tlačidla „ON“ päť (5) akustických signálov a začne blikať červená LED. 
V takom prípade by ste mali ihneď vymeniť batériu. 
Pri indikovaní minimálneho napätia sa z bezpečnostných dôvodov nesmie vykonávať zmena kódu.  
Ak už otvorenie trezora napriek signálu „správny kód“ nie je možné, musí sa napájanie elektronickej zámky zabezpečiť 
prostredníctvom externej batérie – pozri kapitolu „Núdzové napájanie/otvorenie pomocou externej batérie“. 
 

Čas zablokovania po viacnásobnom zadaní nesprávneho kódu: 
Po troch (3) zadaniach nesprávneho kódu sa elektronická zámka zablokuje na päť (5) minút. Počas tohto času bliká červená LED 
každých päť (5) sekúnd. Počas času zablokovania nereaguje elektronická zámka na žiadne zadávanie. Po uplynutí času 
zablokovania sa dá elektronická zámka otvoriť pomocou platného kódu (univerzálny alebo používateľský kód). Ak sa po uplynutí 
času zablokovania znovu zadá nesprávny kód, začne opäť plynúť čas zablokovania v trvaní piatich (5) minút. 
 

Otvorenie trezora: 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Zaznie akustický signál a rozsvieti sa zelená LED. 
- Zadajte platný kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Po zadaní správneho kódu zaznie dvojitý signál a rozsvieti sa zelená LED. 
- Trezor otvoríte otočením rukoväti (vľavo od klávesnice) do piatich (5) sekúnd v smere hodinových ručičiek. 
- Zadanie nesprávneho kódu udáva dlhý akustický signál a blikanie červenej LED. 
 

Uzamknutie: 
- Po piatich (5) sekundách sa elektronická zámka automaticky zablokuje. 
- Trezor uzamknete otočením rukoväti proti smeru hodinových ručičiek. 
- Skontrolujte, či je trezor riadne uzamknutý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programovanie nového univerzálneho kódu: 
!!POZOR!! Odporúčame vykonávať programovanie nového kódu pri otvorených dvierkach a viacnásobne skontrolovať správnu 
funkciu vami zvoleného kódu pri otvorených dvierkach, SKÔR ako trezor uzamknete. 
 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „1“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že doterajšie zadanie bolo správne. 
- Zadajte vami zvolený univerzálny kód (minimálne šesť (6), maximálne osem (8) číslic). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že zadanie je správne. 
- Znovu zadajte vami zvolený univerzálny kód. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že univerzálny kód bol úspešne zmenený. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED počas procesu programovania udáva, že zadanie je chybné a kód nebol 
zmenený – doterajší univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6) zostáva naďalej platný. 
- Po signalizácii chyby zopakujte programovanie nového univerzálneho kódu podľa opisu vyššie. 
 

Aktivovanie používateľského kódu: 
!!POZOR!! Odporúčame vykonávať aktivovanie nového používateľského kódu pri otvorených dvierkach a viacnásobne 
skontrolovať správnu funkciu vami zvoleného kódu pri otvorených dvierkach, SKÔR ako trezor uzamknete. 
 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „2“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zvoľte požadovaného používateľa (1 – 9). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že doterajšie zadanie bolo správne. 
- Zadajte vami zvolený používateľský kód (minimálne šesť (6), maximálne osem (8) číslic). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že zadanie je správne. 
- Znovu zadajte vami zvolený používateľský kód. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že používateľský kód bol aktivovaný. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED udáva, že zadanie je chybné a používateľský kód nebol aktivovaný.  
- Po signalizácii chyby zopakujte aktivovanie používateľského kódu podľa opisu vyššie. 
 

Zmena používateľského kódu: 
!!POZOR!! Odporúčame vykonávať programovanie nového kódu pri otvorených dvierkach a viacnásobne skontrolovať správnu 
funkciu vami zvoleného kódu pri otvorených dvierkach, SKÔR ako trezor uzamknete. 
 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „3“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zvoľte používateľa (1 – 9), ktorého chcete zmeniť. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný používateľský kód. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že doterajšie zadanie bolo správne. 
- Zadajte novo zvolený používateľský kód (minimálne šesť (6), maximálne osem (8) číslic). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že zadanie je správne. 
- Znovu zadajte novozvolený používateľský kód. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že používateľský kód bol úspešne zmenený. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED počas procesu programovania udáva, že zadanie je chybné a používateľský kód 
nebol zmenený – doterajší používateľský kód zostáva naďalej platný. 
- Po signalizácii chyby zopakujte programovanie nového používateľského kódu podľa opisu vyššie. 
 

Vymazanie používateľského kódu: 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „0“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zvoľte používateľa (1 – 9), ktorého chcete vymazať. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 



- Zadajte platný používateľský kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že používateľský kód bol úspešne vymazaný. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED udáva, že používateľský kód nebol vymazaný.  
- Po signalizácii chyby zopakujte vymazanie používateľského kódu podľa opisu vyššie. 
 
 
 

Núdzové napájanie/otvorenie pomocou externej batérie: 
Ak sa vám stane, že vypadne zdroj napätia alebo je batéria úplne vybitá a trezor sa už nedá otvoriť, môžete priložiť 9 V blokovú 
batériu oboma kontaktmi (pozri obr. 2) vľavo vedľa poľa s klávesnicou a následne otvoríte trezor pomocou priloženej batérie 
podľa opisu v bode „Otvorenie trezora“. 
Pri priložení batérie dodržte polaritu s dotykom kontaktov až do úplného otvorenia trezora. 
 
!!POZOR!! Ak sa trezor po úplnom výpadku napätia/úplnom vybití batérie otvorí pomocou externej batérie, musí sa elektronická 
zámka po výmene batérie otvoriť podľa opisu v bode „Otvorenie trezora“. 

 
Obr. 2. Kontakty núdzového napájania 
 
 

Výmena batérie: 
Puzdro na batériu sa nachádza v držiaku batérie na vnútornej strane dvierok.  
Vytiahnite držiak batérie a vyberte batériu.  
Vložte novú batériu (9 V, bloková batéria typu 6LP3146) a zatvorte puzdro na batériu. 
!!POZOR!! Odporúčame viackrát skontrolovať správnu funkciu elektronickej zámky pri otvorených dvierkach, SKÔR ako trezor 
uzamknete. 
 

Aktivovanie kódového prepojenia (princíp 4 očí) 
!!POZOR!! Pred aktivovaním kódového prepojenia (princíp 4 očí) MUSÍ byť aktivovaný používateľský kód. 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „7“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že kódové prepojenie bolo úspešne aktivované. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED udáva, že kódové prepojenie nebolo aktivované. 
- Po signalizácii chyby zopakujte aktivovanie kódového prepojenia (princíp 4 očí). 
 

Otváranie s kódovým prepojením (princíp 4 očí) 
- Stlačte tlačidlo „ON“ 
- Zaznie akustický signál a zelená LED začne blikať. 
- Zvoľte prvého používateľa (1 – 9 alebo 0 pre univerzálny kód), pomocou ktorého chcete vykonať otvorenie. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte kód platný pre zvoleného používateľa alebo univerzálny kód (minimálne šesť (6), maximálne osem (8) číslic). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Po zadaní správneho kódu zaznie akustický signál a zelená LED bliká. 
- Teraz zadajte do 60 sekúnd ďalší kód (používateľský alebo univerzálny) nasledujúcim spôsobom. 
- Zvoľte druhého používateľa (1 – 9 alebo 0 pre univerzálny kód), pomocou ktorého chcete vykonať otvorenie. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte kód platný pre zvoleného používateľa alebo univerzálny kód (minimálne šesť (6), maximálne osem (8) číslic). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Po zadaní správneho kódu zaznie dvojitý signál a zelená LED svieti. 
- Zadanie nesprávneho kódu udáva dlhý akustický signál a blikanie červenej LED. 
- Trezor otvoríte otočením rukoväti (vľavo od klávesnice) do piatich (5) sekúnd smerom doprava. 
 

Deaktivovanie kódového prepojenia (princíp 4 očí) 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „8“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že kódové prepojenie bolo úspešne deaktivované. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED udáva, že kódové prepojenie nebolo deaktivované. 
- Po signalizácii chyby zopakujte deaktivovanie kódového prepojenia (princíp 4 očí). 
 



Programovanie oneskorenia otvorenia 
Oneskorenie otvorenia = časový interval od zadania kódu na otvorenie po odblokovanie procesu otvárania 
Čas odblokovania = časový interval, ktorý je k dispozícii po uplynutí času oneskorenia otvorenia na vykonanie procesu otvárania 
pomocou opätovného zadania kódu. 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „6“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte vami požadovaný čas oneskorenia otvorenia (01 – 99 minút). 
- Teraz zadajte vami požadovaný čas odblokovania (1 – 9 minút). 
  PRÍKLAD: 092 = 9 minút oneskorenie otvorenia – 2 minúty čas odblokovania 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Dvojitý akustický signál a dvojité blikanie zelenej LED udáva, že oneskorenie otvorenia bolo úspešne aktivované. 
- Dlhý akustický signál a blikanie červenej LED udáva, že oneskorenie otvorenia nebolo úspešne aktivované. 
- Po signalizácii chyby zopakujte aktivovanie oneskorenia otvorenia. 
 

Otváranie s aktivovaným oneskorením otvorenia 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Zaznie akustický signál a zelená LED začne blikať. 
- Zadajte platný kód (univerzálny kód pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Následne sa spustí vami naprogramované oneskorenie otvorenia. 
- Počas aktívneho oneskorenia otvorenia bliká každých  5 sekúnd červená LED. 
- Po uplynutí času oneskorenia otvorenia zaznie signálny tón a počas času odblokovania zaznie každých päť sekúnd akustický 
signál a zelená LED bliká, vtedy zadajte znovu platný kód (univerzálny kód pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Po zadaní správneho kódu zaznie dvojitý signál a zelená LED začne blikať. 
- Zadanie nesprávneho kódu udáva dlhý akustický signál a blikanie červenej LED. 
- Trezor otvoríte otočením rukoväti (vľavo od klávesnice) do piatich (5) sekúnd smerom doprava. 
 

Vymazanie naprogramovaného oneskorenia otvorenia 
- Stlačte tlačidlo „ON“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Stlačte tlačidlo „6“. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte platný univerzálny kód (pri dodaní 1-2-3-4-5-6). 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 
- Zadajte 0 – 0 – 0. 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“. 


