Elektronický kombinační zámek MAUER Code Combi A
Důležité upozornění







Při uvedení trezoru do činnosti ihned změňte kód nastavený výrobním závodem
Uschovejte dodaný havarijní klíč na bezpečném místě (avšak nikdy v trezoru, ke kterému
patří)
Při volbě kódu (z hlediska bezpečnosti) nepoužívejte údaje jako např. datum narození apod.
Po nastavení nového kódu vyzkoušejte funkčnost zámku při otevřených dveřích
V prostoru na baterii se nachází 1 baterie (9 V), která zabezpečuje napájení elektronického
zámku proudem. Používejte alkalické baterie.
Nutnost vyměnit baterii signalizuje desetinásobné bliknutí LED diody červeně před zadáním
kódu

Otevření zámku












Příklad: zámek je výrobním závodem nastaven na kód: 1-2-3-4-5-6-7-8
Zmáčkněte zelené tlačítko „ON“
Zadejte kód 1-2-3-4-5-6-7-8
LED dioda 2x blikne zeleně
Otočte rukojetí v průběhu 4 sekund až na doraz ve směru hodinových ručiček a otevřete
dveře trezoru
Při nesprávném zadání kódu LED dioda blikne 3x červeně – je nutné postup zopakovat
(opakovaným zmáčknutím tlačítka „ON“ a zadáním přesného kódu)
Po 3 chybných zadáních se zámek na 1 minutu zablokuje, takže proces otevírání se může
opakovat až potom. Po každém dalším chybném zadání jsou čekací lhůty: 2,4,8,16 minut
Po dobu blokování zámku bliká LED dioda červeně ve vteřinových intervalech
Po uplynutí času, po který je zámek blokován – LED dioda zhasne a 1 x se ozve pípnutí
Zmáčkneme zelené tlačítko „ON“ a podržíme jej
Při zmáčknutém tlačítku „ON“ navolíme správný kód

Zavření zámku


Otáčením rukojeti proti směru hodinových ručiček až na doraz se zámek zablokuje. Dveře
trezoru jsou tímto uzavřené

Programování zámku










Programování provádíme při otevřených dveřích trezoru
Stlačte zelené tlačítko „ON“
Stlačte programovací knoflík „P“
Zadejte původní kód
(při prvním programování zadejte výrobou nastavený kód: 1-2-3-4-5-6-7-8)
Zámek je nyní cca 20 sekund programovatelný. Svítí LED dioda zeleně
Zadejte nový kód (6-, 7- nebo 8 - místný)
Zmáčkněte na klávesnici tlačítko „P“
Zadejte znovu nový kód. LED dioda blikne 2x zeleně
Vyzkoušejte funkčnost nového kódu při otevřených dveřích trezoru několikrát

Nouzové mechanické otevírání






V případě ztráty naprogramovaného kódu nebo při narušení činnosti elektronického
zámku se může trezor otevřít mechanicky
Imbusový šroub (M4x20) na rukojeti uvolníte přiloženým imbusovým klíčem

Rukojeť povytáhněte cca 3mm a po jemném otočení proti směru hodinových ručiček
odstraňte i s hřídelí
Přes uvolněný klíčový otvor se zámek otevře motýlkovým klíčem, který je součástí
dodávky

Naprogramování při ztrátě kódu










Nouzovým mechanickým postupem otevřete dveře trezoru
Klíč ponechejte v zámku v otevřené poloze
Stlačte zelené tlačítko „ON“ (LED dioda blikne 1 x zeleně)
Stlačte tlačítko „P“ (LED dioda se rozsvítí zeleně cca na 20 sekund – zámek je
programovatelný)
Zadejte nový kód 6-, 7- nebo 8 - místný
Stlačte tlačítko „P“
Zadejte nový kód podruhé
Po správném zadání blikne LED dioda 2x zeleně
Při špatném zadání blikne LED dioda 3x červeně – postup znovu opakujeme

Výměna baterií




Po uvolnění čtyř šroubů na vnitřní straně trezorových dveří odstraňte kryt baterie
Vyměňte baterii (9 V – alkalická)
Přihrádku na baterii= zavřete a zašroubujte

