
NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRONICKÝ ZÁMOK 
MOD. HITTRONIC 

 
!! POZOR : Drív než otevrete zámek neboli chcete nastavit novou císelnou kombinaci, 
prectete si prosím pozorne tenhle návod. Ci už pri funkcních poruchách podmínených  
chybným prestavováním resp. použitím násilí nebo  nevecným zacházením nebo pri vecných 
príp. majetkových škodách, napr. které se vztahují  na nesprávné zamykání sejfu, neprebíráme 
žádnou záruku.                                                                                                                               
 
1. VŠEOBECNE 
 
Pri každém použití tlacítek blikne zelená LED. Maximální odstup mezi dvema použitími 
tlacítek nesmí prekrocit 30 sek., jinak se v tom case uskutecnené zadání zas zruší.                     
 
2. OTERÍT ELEKTRONICKÝ ZÁMEK 
 
Zadání 6-místního  vydávacího kódu s tlacitkama 1-2-3-4-5-6 anebo zadáním Vašeho 6-
místního kódu.                                                                                                                                
 
Prosím pozor:  Korekce zadání se muže provést tlacítkem „C“. V takovém prípade se má  
zadání kompletne zopakovat. Korektné zadání se potvrdí svítícím zelenou LED po dobu cca. 
6 sek.. Zároven se  elektronický zámek po dobu cca. 6 sek.  pro proces otevíraní uvolní. Dvere 
trezoru se mužou prostrednictvím pácky na tlacítkovém poli odjistit a zadní rukojetí otevrít. 
Uzavrení elektronického uzamykajícího clánku se cca. po 6 sek. uskutecní automaticky a 
potvrdí se  jednorázovým bliknutím rudé a zelené LED. Elektronický zámek je až pak 
uzavren, když se pácka na tlacítkovém poli nastaví manuálne do polohy uzavrení.                      
 
3. UZAVRENÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU 
 
Úložní prostor zavrít a pácku na tlacítkovém poli otocit zpátky na doraz. Rudé znacení musí 
být uvedenou páckou úplne prekryté. V téhle poloze je elektronický zámek mechanicky 
uzavren, zároven zhasne zelená LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prosím pozor: Presvecte se z bezpecnostních duvodu, prostrednictvím  pácky na tlacítkovém 
poli, jestli je úložní prostor porádne uzavren.                                                                                
 
4. REAKCE PRI CHYBNÉM ZADÁNÍ KÓDU 
 
Pri zadání chybného kódu zasvítí na cca. 3 sek. rudá LED. Máte tri další pokusy zadat 
správný kód. Jestli jste zadali víc jak ctyrikrát chybní kód , odstartuje se blokovací doba 
chybného zadání.  Pres tuhle dobu nereaguje zámek 10 sek na žádné zadání. Každé další 
chybné zadání prodlužuje tuhle dobu o dalších 10 sek. Blokovací dobu pri chybném zadání  
není možné prerušit tlacítkem „C“.                                                                                                
 
5. OPRAVA PROSTREDNÍCTVÍM TLACITKA „C“ 
 
Jestli jste zmáckli pres zadání tlacítko „C“, ztratí se celkové dosavadní zadání. Opustí se taky 
práve zapocatý programovací modul a musíte programovat od zacátku stlacením tlacítka „P“ 
anebo  tlacítka „ * “.                                                                                                                       
Výnimka:  Blokovací doba pri chybném zadání, jako i doba upozornující na vybitou baterii se 
tímhle tlacítkem nedá prerušit.                                                                                                       



6. KONTROLA BATERIE, VÝMENA BATERIE 
 
Pri nedostatecném nabití baterií se po zadání kódu 10 uskutecní  strídavé blikání rudé a zelené 
LED. Tohle Vás má upozornit nato, aby jste v následujících 2 dnech  vložili  nové 1,5 voltové 
baterie typu MIGNON (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      alkalické).                                                                                                
Upozornení: V prípade, že delší dobu ignorujete upozornení, že jsou vybité baterie, dejte 
pozor na to, že zámek je možné otevrít a s tím i trezor až po vložení nových baterií.                  
Uzáver prostoru pro baterie  se nachází  na pravé strane schránky tlacítek. Uvolnete krížové 
skrutky na schránce tlacítek.                                                                                                          
Vymnete staré baterie a vložte 2 nové 1,5 voltové baterie typu MIGNOM (alkalické).          
Na kryte pro baterie je vyznaceno jak je treba baterie vložit. Naprogramovaný kód se udrží.    
 
7. PROGRAMOVÁNÍ  ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU 
 
Pred prvním použitím Vašeho trezoru musí být z bezpecnostních duvodu zadán Váš osobní 
kód, tj. vydávací kód nesmí zustat uchován. Programování se smí uskutecnit jen s otevrenými 
dvermi a uvolnení elektronickém zámku.  Drív než uskutecníte jednoduché programování 
Vašeho šestimístného kódu, nejdrív si ho zvolte. Nepoužívejte žádné osobné údaje, ke kterým 
je možné se dostat poznáním Vaší osoby. Opatrujte svuj kód tak, aby jste jen Vy mneli k 
nemu prístup.                
 
7.1. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU 
 
Upozornení: Uskutecnit jen pri otevrení dverí a uzavreném elektronickém zámku.  Zelená 
LED musí být zhasnutá. 

Funkce Obsluha, tlacítko Reakce Poznámka 
Start program. modu Tlacítko “P“ anebo „ * “   
Výber program. modu  1   
Dosavadní 6-místní císelný 
kód zadat 

1-2-3—4-5-6  Pri dodání nastaven na  
1-2-3-4-5-6 

Nový 6-místní císelný kód 
zadat 

6-5-4-3-2-1  Pozor: Prosím zkontrolujte 
 bezchybnou funkcnost 
zámku s novým kódem 
drív, jak zavrete trezor 

Zadaní vykonat Tlacítko „P“ anebo „* “   
Nový kód zopakováním 
potvrdit 

6-5-4-3-2-1   

Zadaní potvrdit  Tlacítko “P“ anebo“ * “ OK=zelená LED blikne 2x 
Neplatné= rudá LED                       
3 sek. trvale                        

 

 
8. REŠENÍ PROBLÉMU V PRÍPADE PORUCHY 
 
Problém Možnost chyby Odstranení 
Rudá LED svítí cca. 3 sek. po 
zadání kódu 

Chybne zadán kód Zadat správný kód 

Rudá LED svítí cca. 3 sek. po 
programování. Nového kódu 

Nový kód byl chybne programován. 
Zustává starý. 

Program. Nového kódu podle bodu 
7.1 návodu pro použití opakovat 

Elektronický zámek nereaguje na 
žádné zadání tlacítkem 

Blokovací doba se aktivovala 
vícenásobným zadáním chybného 
kódu                                                                                                                                                                                                                                  

Vid návod na použití bod 4. 

10-násobné, strídavé blikání rudé a 
zelené LED 

Nedostatecné nabití baterie Vymenit baterie. Vid návod  
pro použití bod 6. 

 


