
	

Zjednodušená uživatelská příručka  k elektronickému kombinačnímu zámku S&G  
model 2007 (Z03) 

 
Doporučujeme tuto příručku pročíst celou ještě před použitím zámku. 

 
!!! Veškeré změny v kódování provádějte při otevřených dveřích !!! 

 
 
Otevření zámku pomocí výchozího Master kódu 
Výchozí tovární Master kód je 123456. Pro otevření zámku zadejte 1 2 3 4 5 6 # potom otočte klávesnicí po 
směru hodinových ručiček. 
 
Uzamčení zámku 
Otočte kliku (pokud je přítomna) do pozice, kdy jsou vysunuté zamykací čepy a otočte klávesnicí zpět (proti 
směru hodinových ručiček) na cca 12 hodinu.  Po dosažení koncového bodu se musí zámek uzamknout a toto je 
provázeno zvukovým signálem. Doporučujeme vždy zkontrolovat, zda opravdu došlo k uzamčení zámku 
kontrolním pokusem o otevření (bez zadání kódu). Pokud se zámek po předchozí proceduře nezamkne, 
okamžitě kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili! 
 
 
Změna Vašeho vlastního kódu nebo výchozího Master kódu 
2 2 * (nebo 3 3 *) VÁŠ STARÝ KÓD # (♪♪♪♪♪♪) NOVÝ KÓD # (♪♪♪) NOVÝ KÓD # (♪♪♪) 
 
Vytvoření nového kódu pro vedoucího nebo uživatele 
7 4 * MASTER KÓD NEBO KÓD VEDOUCÍHO # (♪♪♪♪♪) POZICE KÓDU # (♪♪♪) NOVÝ KÓD # (♪♪♪) NOVÝ KÓD 
# (♪♪♪) 
 
Pozice kódů: 1: kód vedoucího (pamatujte, že kód vedoucího lze vytvořit pouze za pomoci Master kódu) 

2 – 9: kód uživatele (pozice 9 funguje standardně jako kód uživatele, pouze pokud je funkce Přerušení 
prodlevy vypnuta) 

 
Vymazání kódu vedoucího nebo uživatele  
74* MASTER KÓD NEBO KÓD VEDOUCÍHO # (♪♪♪♪♪) POZICE KÓDU# (♪♪♪) # (♪♪♪) # (♪♪♪) 
 
Pozice kódu 1: kód vedoucího 
Pozice kódů 2 – 9: kódy uživatelů (pozice 9 funguje standardně jako kód uživatele, pouze pokud je funkce přerušení prodlevy 
vypnuta) 
 
Poznámka: Master kód nemůže být smazán. Kód vedoucího nemůže být použit k vymazání sama sebe. Pokud zámek využívá 
funkci Prodlevy, může být přerušení prodlevy provedeno pouze v nastaveném časovém okně. 
 
 
Zapnutí Nátlakové funkce 
3 8 * MASTER KÓD # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪) 
 
Poznámka: Nátlaková funkce vyžaduje volitelný modul a připojení k systému centrálního alarmu. Ve více-uživatelském režimu 
jsou k dispozici pouze kódy uživatelů 2 a 3. Kódy uživatelů 4 – 8 jsou vyřazeny. Kód uživatele 9 bude k dispozici, pouze pokud 
je funkce časové prodlevy vypnuta. Úbytek uživatelských kódů při zapnutí Nátlakové funkce je vyžadován specifikací normy 
EN1300 pro tento výrobek. 
 
Vypnutí Nátlakové funkce 
3 8 * MASTER KÓD # (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 
 
 
Identifikace pozic aktivních kódů  
7 7 * JAKÉKOLIV ČÍSLO POZICE KÓDU (0 – 9) 
 
Poznámka: Pokud je zadaná pozice kódu obsazená, zámek 1x krátce pípne. Pokud je pozice volná, zámek pípne 1x dlouze. 
 
 
Nastavení hlasitosti pípání na klávesnici 
7 8 * MASTER KÓD # (♪♪♪♪♪) HODNOTA HLASITOSTI # (♪♪♪) HODNOTA HLASITOSTI # (♪♪♪) 
 
Poznámka: hodnota hlasitosti je 0 pro “VYPNUTO” nebo 1 pro “NÍZKÁ” nebo 2 pro “HLASITÁ” 
 
  



	

Obecné informace: 
 
Každé stisknutí čísla, písmene nebo jiného symbolu na klávesnici Vašeho elektronického zámku 
je signalizováno pípnutím a červeným bliknutím LED diody. Pokud tomu tak není, zkontrolujte 
stav baterií – zejména jejich kapacitu a správné zapojení, poté pokus opakujte. 
Zámek odpovídá různou délkou sekvencí pípnutí (♪) což indikuje různé stavy.  Symboly (♪) 
představují počet pípnutí, které byste měli slyšet. 
Před zadáváním dalšího čísla nebo písmene vždy vyčkejte až do konce každé sekvence. 
V případě předčasného zadání, zadávání přerušte.  
 
Důležité body: 
 
Obnovení zámku: Pokud zadáváte kód a uděláte chybu, můžete stisknout * * k obnovení zámku 
nebo počkat 10 vteřin a zámek se obnoví automaticky.  
Poznámka: Zadání kódu musí proběhnout do 10 vteřin mezi jednotlivými hodnotami, jinak se 
zámek sám obnoví. 
 
Výstražné pípnutí: Pokud uslyšíte dlouho-trvající pípnutí během jakékoliv programovací 
sekvence, udělali jste chybu. Zadejte kód od začátku. 
 
Potrestání chyby: Pokud 5x zadáte kód špatně za sebou, zámek se na 10 minut zablokuje. Pokud 
dojde ke stisku jakékoliv klávesy, zámek 2x dlouze pípne. Po vypršení 10 minut se zámek uvede 
zpět do provozu a je nutné zadat správný kód k otevření zámku. 
 
Ve více-uživatelském režimu můžete pomocí Master kódu vytvořit kód Vedoucího (kód na pozici 
1). Vedoucí kód může spravovat uživatelské kódy, vytvářet a mazat uživatelské kódy a zapínat a 
vypínat funkce v režimu Manažer / Zaměstnanec. 
 
Časová prodleva je bezpečnostní prvek, který určuje dobu mezi zadáním platného kódu a 
možnosti otevření dveří trezoru. Časová prodleva může být nastavena od 1 do 99 minut. 
Bezpečnostní poznámka: Pokud je časová prodleva, jíž nastavena, změny hodnot vyhrazeného 
časového okna a časové prodlevy mohou být změněny pouze během časového okna. 
 
Váš zámek lze využít i při nátlakové situaci (možnost tichého poplachu). K využití funkce 
nátlakového poplachu je potřeba instalace nátlakového modulu a připojení k Vašemu systému 
alarmu. Použijte instrukce dodané s modulem ke správné instalaci a zapojení. 
 
Pokud je Nátlaková funkce zapnuta, můžete aktivovat tichý alarm nahrazením posledního čísla 
Vašeho kódu číslem o 1 vyšším. Například pokud je Váš kód 246812, zadali byste 246813 
k odeslání poplachu Vašemu centrálnímu pultu ochrany. Pokud je poslední číslo Vašeho kódu 9, 
nahradíte jí číslem 0. Například pokud je Váš kód 246819, zadáte 246810 k odeslání poplachu. 
Pokud zadáte nátlakový kód, zámek bude pracovat normálně. 
 
Po změně kódů nebo výměně baterií, by měl být zámek odemčen a uzamknut několikrát během 
otevřených dveří. Vzhledem k napájení zámku baterií, je očekáván provoz zámku v teplotách 
mezi 0° - 50° Celsia (32°  - 122° Fahrenheita). 
 
Důležité: nepoužívejte pro kódy data narozenin nebo jiné lehce předvídatelné data, které by mohli 
mezi sebou uživatelé odvodit. 
 
Rozšířenou verzi tohoto návodu Vám bezplatně poskytne prodejce, u kterého jste výrobek 
zakoupili. 
 

Revize 23112016 

 (právo na změny a chyby v popisu vyhrazeny)  


