
                                                                 

EM3520     NÁVOD NA OBSLUHU Zámok pracuje so 6-miestnym číselným kódom alebo slovom pozostávajúcim zo šiestich písmen.
Môže sa povoliť druhý otvárací kód (druhý kód). Každé stlačenie sa potvrdí zvukovým signálom,
pozostávajúcim zo zvukového signálu a blikania.

Po zadaní platného kódu nasleduje dvojitý zvukový signál, po neplatnom zadaní dlhý
signalizačný zvukový signál. Ak sú prestávky medzi stlačením tlačidiel dlhšie ako 10 sekúnd,
začaté zadávanie sa vymaže.

Zadať kód (výrobný kód = 1-2-3-4-5-6), trezorové dvere odblokovať a otvoriť. Ak sa v priebehu
3 sekúnd po zadaní kódu dvere neotvoria, zámok sa automaticky zaistí.
V prípade zadania nesprávneho kódu počkať s novým zadaním 20 sekúnd. Tri dlhé signalizačné tóny
znamenajú, že závora je zablokovaná.

Uzamknutie:
Zavrieť dvere a otočiť madlo do zatvorenej polohy. Zámok je zaistený.
Na overenie skontrolovať blokovanie otočením madla späť.

Blokovanie zámku:
Po štyroch neplatných zadaniach kódu je klávesnica na 5 minút zablokovaná. Počas tohto zablokovania
sa každých 10 sekúnd objaví blikanie.  Ak sa po uplynutí blokovania zadajú opätovne dvakrát nesprávne
kódy, znovu začne blokovanie trvajúce 5 minút.

Bezpečnostné upozornenia:
Všetky kódy bezpečne uschovať. Ako kódy nepoužívať osobné údaje (napr. dátum narodenia,
telefónne číslo a pod.). Pri uvedení do prevádzky zmeniť výrobný kód!

Tlačidlo (1) držať stlačené, pokiaľ nezaznie dvojitý zvukový signál.
Signalizačné svetlo zostane svietiť počas nasledujúcich činností:

• zadať hlavný kód 
• dvakrát zadať druhý kód (vždy: dvojitý zvukový signál)

(Druhý kód sa môže zmeniť rovnako ako hlavný kód. Hlavným kódom sa môže druhý kód znovu vymazať,
nie však opačne).

Tlačidlo „9“ držať stlačené
dvojitý zvukový signál. Signalizačné svetlo zostane
rozsvietené počas nasledujúcich činností:

pokiaľ nezaznie

●  zadať hlavný kód

●  ešte raz zadať 2612 (vždy dvojitý zvukový signál)

●  zadať časové oneskorenie a otváracie okno
   (napr. 2612 na časové oneskorenie 26 minút
    a 12 minút otváracie okno)

Upozornenie: Časové oneskorenie sa môže
meniť len v otváracom okne.

Ak chcete vymazať časové oneskorenie zopakujte
hore uvedené a vložte 0001 namiesto 2612.
(=00 - časové oneskorenie, =01 - otvárecie okno)

 

Všeobecné pokynyAlpha 
Series:
AL20

AL30

EuroClass : 
EK50

EuroLine:  
EC10

EuroLine  
Modular:  

ST40

Otvorenie: (viď obr. A)
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 Obr. B 

Otvorenie

Pridať druhého užívateľa

Zmeniť kód

Vymazať druhého užívateľa

Držať stlačené, kým nezaznie dvojitý
zvukový signál a nerozsvieti sa svetlo

Pridanie druhého otváracieho kódu (viď obr. B)

Nastavenie časového oneskorenia (max. 99 min) a otváracie okno (max. 19 min)
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EM3520     NÁVOD NA OBSLUHU

... po zadaní kódu počujete nepretržitý zvukový signál a zámok sa neotvára?
Bol zadaný nesprávny kód. Zadať správny kód.

... LED sa rozsvieti každých 10 sekúnd a po stlačení tlačidla nasleduje nepretržitý
zvukový signál?
4-krát bol nesprávne zadaný kód a zámok je zablokovaný. Počkať 5 minút a zadať správny kód.

... žiadny zvukový signál po stlačení tlačidla?
Vymeniť batériu. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktuje  službu zákazníkom.

... zámok sa otvorí, ale nasleduje rad zvukových signálov?
Okamžite vymeniť batériu (Použiť len alkalickú batériu 9V Duracell Procell alebo Energizer).

Tlačidlo (0) držať stlačené  kým nezaznie dvojitý zvukový signál.

 kým nezaznie dvojitý zvukový signál.

Signalizačné svetlo zostane svietiť počas nasledujúcich činností:
• zadať starý kód (dvojitý zvukový signál) 
• zadať nový kód (dvojitý zvukový signál) a ešte raz zadať nový kód (dvojitý zvukový signál)

Tlačidlo (3) držať stlačené
• zadať hlavný kód 

Druhý kód je vymazaný.

V prípade chybného zadania (dlhý zvukový signál) zostane aktívny starý kód.

Keď je batéria slabá, zaznie pri otváraní počas 3 sekúnd séria zvukových signálov. Batériu
treba vymeniť. Používať len alkalickú batériu 9V ALKALINE! (DURACELL, PROCELL alebo
ENERGIZER). Batériový priečinok sa nachádza na spodnej strane klávesnice.
U zadávacích jednotiek ST40-xx a EC10-xx sa batériový priečinok nachádza vo vnútri trezoru.
V prípade úplne vybitej batérie uvoľniť vonkajšie kontakty zadávacej jednotky a napojiť na novú batériu.
Batériu držať proti kontaktom pokiaľ sa zámok úplne neotvorí.

Čo robiť v nasledujúcich prípadoch:

Zmena kódu: (pri otvorených dverách, viď obr. C)

Vymazanie druhého kódu: (viď obr. D)

Zásobovanie elektrickou energiou / výmena batérie


