Návod k obsluze elektronického zámku „Code Combi K“ k trezoru FireChamp
1. Otevření trezoru
a) Začněte stiskem tlačítka „ON“.
b) Vložte šestimístný číselný kód (při dodání je nastaven kód 1-2-3-4-5-6)
Po každém stisku klávesy se ozve zvukový signál.
c) Zadání správného kódu je potvrzeno rozsvícením zelené LED diody. Po zadání správného kódu máte
4 sekundy na otevření trezoru - pokud v té době nebude otočeno madlem, trezor se opět automaticky
uzamkne.
d) Otočte kulatým madlem po směru hodinových ručiček o 90 stupňů a zatáhněte - madlo skončí ve
vertikální poloze - sejf se otevře.
2. Blokování zámku po chybných zadáních kódu
Pokud je zadán špatný kód, červená LED dioda 3x blikne. Po třech chybných zadáních se zámek na 2
minuty zablokuje. Blokovací čas se po každém dalším chybném zadání zvyšuje o další 2 minuty (tzn. po
čtyřech chybných zadáních na 4 minuty, po pěti na 6 minut až do maximálního blokovacího času 16-ti
minut). Po skončení blokovacího času může být zámek aktivován stiskem tlačítka „ON“.
Po dobu blokovacího času není možá žádná další manipulace se zámkem.
3. Zamknutí trezoru
Otočte kulatým madlem o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček, madlo skončí v horizontální poloze
- sejf je uzamčen.
4. Zdroj napájení - výměna baterií
Nízké napětí je indikováno desetinásobným bliknutím červené LED diody po otevření trezoru. Pokud se
tak stane, prosím, vyměňte okamžitě baterii za novou. Baterie je umístěna z vnitřní strany dveří nahoře
pod plastovým krytem. Používejte pouze 9V alkalické baterie. Kód zůstává zachován i po výměně baterií.
V případě že nestihnete baterii včas vyměnit, je možné připojit náhradní baterii na kontakt vyvedený
zepředu trezoru, schovaný pod krytkou mezi madlem a klávesnicí zámku. Následně je možné trezor
otevřít a baterii uvnitř vyměnit standardním postupem.
5. Změna kombinace zámku
UPOZORNĚNÍ: Nově nastavený kód vždy několikrát otestujte při otevřených dveřích trezoru!
a) Otevřete trezor dle postupu uvedeného v bodě 1.
b) Stiskněte talčítko „ON“
c) Stiskněte tlačítko „P“
d) Zadejte platný kód (z výroby 1-2-3-4-5-6) - pokud zelená LED dioda svítí nepřetržitě, pak je Váš
postup správný, jinak začněte od začátku.
e) Zadejte nový šestimístný kód - pokud po zadání zelená LED dioda stále svítí a ozve se dvojí pípnutí,
pak je Váš postup správný, jinak začněte od začátku.
f) Znovu potvrďte nový šestimístný kód - pokud po jeho opětovném zadání zelená LED dioda jednou
blikne, je nový kód správně nastaven a můžete jej používat.
Pokud se při nastavování nového kódu 3x rozsvítí červená LED dioda, došlo k chybnému zadání, původní
kód zůstává v platnosti a je nutné začít s programováním od začátku.

