Návod CODE COMBI - B

82131 / 82132 Code –Kombi B
Návod na obsluhu
Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod
Pokyny pro obsluhu

Při korektním zadání bude každé stlačení tlačítka doprovázeno akustickým signálem, zámek je
nastaven na základní kód 1,2,3,4,5,6,7,8. Změňte si z bezpečnostních důvodů tento kód na Váš kód,
nepoužívejte pro Váš kód žádné osob. číslo nebo známé datum (rodné číslo,datum narození ).
Při chybném zadání LED dioda třikrát blikne červeně. Potom je nutné opakovat celé zadání od
začátku. Po třech chybných zadání nastává manipulační blokace/ viz bod I/.
Zadávání kódu můžete přerušit tlačítkem / P/ na klávesnici .
Otevření po předcházejícím chybném zadání kódu je doprovázeno zazněním akustického signálu 3x
(upozorňuje uživatele na neúspěšný pokus o otevření, popř. na aktivaci manipulační blokace !)
Při slabém napětí baterie /viz bod 0/ není možno otevírat ani programovat.
Pokud se po dobu 20 sec. nestiskne žádné tlačítko elektronika se automaticky vypne.
Zámek může být provozován ve standardním provedení s 1 kódem /první kód/ nebo s 2 kódy /1 nebo
2 kód/.
Držitel 1 kódu může naprogramovat otevření pomocí druhého kódu, potom je možné alternativně
otevírat použitím prvního nebo druhého kódu.
Programování zámku provádějte jen při otevřeném zámku a otevřeném trezoru.
Klávesovou kombinací ,,P“ a ,,0“ budou vymazány všechny naprogramované přídavné funkce (druhý
kód, princip čtyř očí, prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).
Pokud nejsou k dispozici nastavené kódy, může být zámek otevřen dodaným záložním klíčem.
Záložní klíč je proto nutné uchovávat na bezpečném místě ne však v trezoru, ke kterému patří.
Nouzové opatření: Protože se mohou vybít baterie nebo vzniknout jiná porucha napájení / viz bod 0/
v takovém případě musí být zámek otevřen záložním klíčem. /viz bod J1 nebo K1/. Proto je nutné
záložní klíč uschovat na bezpečném místě, v žádném případě neuschovávat v trezoru, ke kterému patří.

Všeobecné pokyny
-

Provozní teplota od 10 °C do 50 °C.
Čistit jen pouze vlhkým hadříkem nepoužívat žádný agresivní čistící přípravek.
Neotvírejte nikdy kryt zámku.V případě demontáže při poruše jsou potřebné odpovídající postupy
uvedeny v tomto návodu k obsluze. Při neopatrné demontáži dochází k poškození zámku a ztrátě
záruky.

A.Všeobecné pokyny pro obsluhu:
Každé stlačení klávesy ovládání zámku je potvrzeno akustickým signálem.
Prosím dávejte pozor na potvrzovací signály u jednotlivých úkolů. Tyto signály jsou popsány
v následujícím popisu.

B. Otevření s prvním kódem (u obsluhy s jedním kódem)
Akce

Signál

1/ Zmáčkněte klávesu ON
2/ Zadejte platný kód ( při prvním zadání 1,2,3,4,5,6,7,8 )
3/ Do 4 sec otočte ovládacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček
4/ Potom otevřete dveře trezoru pomocí kliky ( u větších trezorů )
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1x blikne zelená dioda

C. Změna prvního kódu ( prováděné při otevřeném zámku a otevřených
dveřích trezoru)
Otevření zámku viz bod B, otevření dveří
1/ Stisknout ,,ON „
2/ Stisknout ,,P,,
3/ Zadejte platný první kód 8-místný kód

LED svítí trvale zeleně

4/ Zadat nový 8-místný kód

akustický dvojitý signál
zelená dioda svítí nadále

5/ Nový 8-místný kód zadat ještě jednou (potvrzení)
nebude-li kód na podruhé zadán (potvrzen) správně
--je nutno zadání opakovat ještě jednou od bodu 1--

1x ,,zelená,, blikne
3x,,červená,,blikne

6/ Ověření platnosti nového kódu při otevřených trezorových dveřích
--při otevřených dveřích trezoru otočit klikou do uzavřené polohy---otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hodinových ručiček až na doraz-7/ Otevřít zámek (viz bod B)

D. Uzavření trezoru
1/ Zavřít trezor a otočit klikou do uzavřené polohy
2/ Otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hodinových ručiček
3/ Zámek je uzavřen

E. Povolení (aktualizace) druhého kódu držitelem prvního kódu
prováděném při otevřeném zámku a otevřených trezorových dveřích
Zámek otevřít (viz bod B), dveře otevřít
1/ Stisknout ,,ON,,
2/ Stisknout,,P,,
3/ Zadat 8-místný první kód

zelená dioda LED svítí trvale

4/ Stisknout ,,P,,

------------II---------------

5/ Stisknout,,3,,

------------II---------------

6/ Zadat 8-místný druhý kód

akustický dvojitý signál,
svítí i nadále zelená LED dioda

7/ 8-místný druhý kód zadat ještě jednou
nebude-li druhý kód potvrzen správně

1x,,zelená,,blikne
3xčervná dioda blikne
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--zadání je nutno ještě jednou opakovat od 1-8/ Testování nového naprogramovaného druhého kódu při otevřených trezor.dveřích
9/ Při otevřených dveřích trezoru uzavřít zámek.
Zámek otevřít viz bod F/1/-/3/

F. Otevření s prvním nebo s druhým kódem
1/ Stisknout ,,ON,,
1x,,zelená,,blikne nebo 3x červená
-zelená střídavě blikají

2/ Zadat platný 8-místný první nebo druhý kód

3x červeno-zelená střídavě blikají jako indikace že majitel jiného kódu otevíral jako poslední
3/ Do 4 sec otočit ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček

G. Změna druhého kódu majitelem druhého kódu ( prováděné při
otevřeném zámku a otevřených trezorových dveřích )
1/ Stisknou,,ON,,
2/ Stisknout ,,P,,
3/ Zadat platný 8-místný kód druhý kód

svítí zelená LED dioda trvale

4/ Zadat nový 8-místný kód

akustický dvojitý signál
LED svítí i nadále zeleně
1x,,zelená,,blikne
3x,,červená,,blikne

5/ Zadat ještě jednou nový 8-místný kód (potvrzení)
nebude-li po druhé kód potvrzen správně
--zadání je nutno ještě jednou opakovat od 1--

6/ Testování nového kódu při otevřených dveřích
-- Při otevřených dveřích otočit klikou do zavřeného stavu--- Ovládací knoflík otočit o 90 ° proti směru hodinových ručiček až na doraz.-7/ Otevřít zámek novým kódem (viz bod F)

H. Vymazání druhého kódu ( majitelem prvního kódu )
1/ Stisknout ,,ON,,
2/ Stisknout ,,P,,
3/ Zadat platný 8-místný první kód

svítí zelená LED trvale

4/ Zadat,,P,,
5/ Stisknout ,,0,,

1x ,,zeleně,, blikne
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Upozornění:****
Klávesovou kombinací ,,P,, a ,,0,, budou vymazány všechny přídavné programované
funkce ( druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

I. Otevření v případě aktivování manipulační blokace
1/ Po 3 nesprávných zadáních se zámek na 1 minutu
zablokuje (během doby blokace není už možné žádné
zadání )

červená dioda bliká v sekundovém taktu
1min.

2/ Po uběhnutí doby blokace přestane blikat červené světlo

žádný signál

3/ Stisknout ON
4/ Zadat platný 8 místný kód

zazní 3x akustický signál jako pokyn ,
že byl použit špatně zadaný kód
potom 1x blikne zelená LED

Zámek je připraven k otevření
5/ Po každém dalším nesprávném zadaném kódu následuje
prodloužení doby blokace na 2, 4, 8, 16 minut

bliká červené světlo v sec taktu
2, 6, 8, 16 min.

6/ Doba blokace může být se překonána záložním klíčem
(viz bod J, popřípadě K)

bliká červené světlo v sec.taktu

7/ Nové naprogramování je možné nejdříve po uplynutí doby
blokace (viz bod J2, K3 )

J. Plastický kryt
J1.Nouzové otevření pomocí klíče (otevření bez kódu)
Pokud chcete zpřístupnit otvor pro použití záložního klíče, je nutné sejmout tmavý kryt pomocí
vhodného nástroje podle uvedeného postupu.
Ve spodní straně krytu jsou dva malé kruhové otvory /při vodorovné montáži/ nebo na pravé straně při
montáži svislé viz obrázek.
Upozornění: Odejmutí krytu bude zámek indikovat jako pokus o sabotáž.. Tato demontáž krytu bude
později oznamována při každém přihlášení obsluhy po zadání kódu varovnou indikací.
Po otevření klíčem se musí tato signalizace vypnout podle kroku /13a-13e/ návodu

Popis demontáže krytu:
1/ Vhodným pomocným předmětem /např. ohnutou kancelářskou sponkou/ stisknout zajišťovací
jazýčky v kruhových otvorech
2/ Stisknutí podržet a přitom kryt opatrně nazvednout
3/ Postup opakovat i u druhého otvoru
4/ Kryt opatrně odtáhnout
akustický dlouhotrvající signál
červená a zelená LED bliká střídavě
5/ Ovládací knoflík sejmout ze spojovací hřídelky
a vyjmout spojovací hřídelku (čtyřhran)
6/ Vložit klíč (delšími zuby do leva ) a zámek otevřít (o 180° otočit klíčem ve směru hodinových
ručiček, klíč nevytahovat)
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7/ Dveře trezoru otevřít a po použití trezoru dveře zavřít
8/ Klíčem otočit zpátky o 180° proti směru hod. ručiček až na doraz
9/ Klíč vytáhnout a uschovat na bezpečném místě
10/ Spojovací hřídel (čtyřhran ) zasunout otvorem dopředu
11/ Ovládací knoflík nasadit ve vodorovné poloze
12/ Nasadit kryt a zaklapnout všechny čtyři zarážkové body
13/ Vypnutí varovného hlášení je možné pouze pomocí platného prvního kódu
13a/ Stisknout ,,ON,,
13b/ Stisknout ,,P,,
13c/ Zadat platný 8-místný první kód
zelená dioda LED svítí konstantně
13d/ Stisknout ,,P,,
-----------II------------------13e/ Stisknout ,,9,,
1x blikne ,,zelená,,dioda

J2. Změna prvního kódu s klíčem pro nouzové otevření (platný kód není k dispozici)
V případě aktivní blokace, je nutno počkat na vypršení doby blokace aby bylo možné programovat
nový platný první kód.
1/ Provést otevření klíčem ,viz bod J1,krok 1-5
2/ Eventuálně počkat na ukončení blokace
bliká červené světlo v sec taktu
3/ Samotný kryt nasadit ( bez čtyřhranu ) a zajistit
4/ Vložit klíč a otevřít zámek (otočit o 180 ° klíčem ve směru hod.ručiček)
5/ Otevřít dveře trezoru
stisknout ,,ON,,
stisknout ,,P,,
svítí zelená dioda LED trvale
stisknout ,,P,,
-----------II----------stisknout ,,0,,
1x,,zelená,, blikne
6/ Stisknout ,,ON,,

7/ Stisknout ,,P,,
8/ Zadat nový 8-místný kód
9/zadat nový 8-místný kód ještě jednou (potvrzení)
nebude-li podruhé kód potvrzen správně
--musí zadání opakovat od 1-10/ Klíčem otočit až na doraz proti směru hod.ručiček
o 180°
11/ Klíč vytáhnout a uschovat na bezpečném místě
12/ Kryt s pom. nářadím demontovat viz bod J1, krok 1-4

svítí zelená dioda trvale
akustický dvojitý signál,
zelená dioda LED svítí nadále
1x,,zelená,, blikne
3x ,,červená,, blikne

konstantní akustický signál
červená a zelená dioda blikají střídavě

13/ Dokončit zpětnou montáž viz bod J1, krok10-13e
14/ Přezkoušet nový kód při otevřených dveřích
otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hod.ručiček
až na doraz a standardním postupem otevřít zámek.

Upozornění:****
Klávesovou kombinací ,,P,, a ,,0,, budou vymazány všechny přídavné programované
funkce ( druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

K.Hliníkový kryt
K1. Nouzové otevření s klíčem (otevření bez kódu)

6

Pro uvolnění klíčového otvoru je nutné odejmout černý ovládací knoflík zámku kterým je zakryt otvor
pro použití záložního klíče.
Demontáž ovládajícího knoflíku, vodorovný hliníkový kryt
Zajišťovací červík zadní otvor

Vedení klíče
Ovládací knoflík se čtyřhranem

Pozice zajišťovacího červíku ve vedení klíče

Při demontáži nepoužívejte žádné násilí !!!!!

Nouzové otevření s klíčem (otevření bez kódu)
1/ Dodaný imbusový klíče /2mm/ vložit do zadního otvoru viz obrázek
2/ Vnitřní červík povolit proti směru hodinových ručiček, nevyšroubovat úplně.
3/ Vytáhnout ovládací knoflík se čtyřhranem
4/ Pokud lze ovládací knoflík vyjmout může inbusový červík zůstat v krytu.
5/ Pokud nelze vyjmout ovládací knoflík pomozte si lehkým otáčením ovládacího knoflíku na
čtyřhranu.
6/ Vložit klíč (dlouhou stranou zubů vlevo) a otevřít zámek pootočením o 180° ve směru hod..ručiček
klíč nevytahovat.
7/ Otevřít dveře a po použití trezoru dveře zavřít
8/ Klíč otočit zpátky o 180 ° proti směru hod.ručiček až na doraz.
9/ Klíč vyjmout a uložit na bezpečné místo, ne však do tohoto trezoru.
10/ Vložit zpět všechny součásti do původní pozice šroub ve vloženém hřídeli musí být na straně
otvoru pro imbusový klíč.
11/ Ovládajícím knoflík nasunout ve vodorovné poloze (šroub v ovládajícím knoflíku musí být
otočen do pozice proti otvoru v krytu).
12/ Inbusovým klíčem lehce dotáhnout jistící imbusový červík (fixace ovládacího knoflíku, hřídele)
13/ Vytáhnout inbusový klíč
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K2. Vypnutí varovného hlášení
V případě bude-li odšroubován hliníkový kryt je tato událost registrována v elektronice zámku. Při
každém dalším otevření je tato událost indikována varovným hlášením. ( Viz bod kapitola K krátký
výklad signálů). Vypnutí varovného hlášení může provést pouze majitel prvního kódu.
1/ Stisknout ,,ON,,
2/ Stisknout ,,P,,
3/ Zadat platný 8-místný první kód

svítí konstantně zelená dioda

4/ Stisknout ,,P,,

-----------II-----------

5/ Stisknut ,,9,,

1x blikne ,,zelená,, dioda

K3. Změna prvního kódu s klíčem pro nouzové otevření (platný kód není k dispozici)
V případě aktivní blokace, je nutno počkat na vypršení doby blokace aby bylo možné programovat
nový platný první kód.
1/ Provést otevření s klíčem, viz bod K1 podle kroku 1-5
2/ Vložit klíč a otevřít zámek (otočit klíčem o 180°) klíč nevytahovat
3/ Eventuálně počkat na ukončení časové blokace

bliká červená dioda
v sec.taktu

4/ Otevřít dveře trezoru
stisknout ,,ON,,
stisknout ,,P,,

svítí zelená dioda trvale

stisknout ,,P,,

svíti zelená dioda trvale

stisknout ,,0,,

1x ,,zelená,,blikne

5/ Stisknout ,,ON,,
6/ Stisknout ,,P,,

zelená dioda LED svítí trvale

7/ Zadat nový 8-místný kód

akustický dvojitý signál ,svítí zelená
LED

8/ Zadat nový 8-místný kód ještě jednou /potvrzení/
nebude-li podruhé kód potvrzen správně
zadání se musí znovu opakovat od 4

1x blikne ,,zelená ,,dioda
3x blikne červená dioda

9/ Klíčem otočit až na doraz o 180° proti směru hod.ručiček
10/ Dokončit zpětnou montáž viz bod K1, krok 9-13
11/ Přezkoušet nový kód při otevřených dveřích
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otočit ovládajícím knoflíkem o 90° proti směru hod.ručiček až na doraz
12/ Otevřít zámek viz bod B

Upozornění:****
Klávesovou kombinací ,,P,, a ,,0,, budou vymazány všechny přídavné programované
funkce ( druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

M. Přídavné funkce: Časová prodleva (ČP), a časové okno pro otevření (ČO)
Jako čas.prodleva ČP se označí čas, po jehož průběhu je možné otevření zámku .Jako časové okno pro
otevření se označuje čas, po který bude zámek po uběhnutí časové prodlevy možno otevřít. Doba
prodlevy může být nastavena 01-99 min, časové okno může být nastaveno na 1-9minut. Časová
prodleva a časové okno se je možné nastavit všechny platné kódy.

M1) Nastavení, změna ČP, ČO
1/ Zámek otevřít platným prvním kódem viz bod B nebo 1.+2. s částečným kódem viz bod L2
2/ Stisknout ,,ON,,
3/ Stisknout ,,P,,
4/ Zadat platný první kód nebo 1.+2.povolený částečný kód

svítí zelená LED konstantně

5/ Stisknout ,,P,,
6/ Stisknout ,,1,, pro zadání ČP, ČO pro platný první kód
nebo jednoduchý dvojitý kód/abstraktní princip 4 očích
stisknout ,,2,, pro zadání u ČP, ČO pro platný druhý kód nebo delegovaný dvojitý kód
7/ Zadání dvou místné ČP hodnoty 1-99 min
a zadání jedno místného ČO času 1-9min.

1x blikne zelená

8/ Přezkoušení zadaného ČP a ČO při otevřených dveřích
otočit ovládacím knoflíkem o 90° proti směru hod.ručiček
9/ Zámek otevřít viz bod M3

M2. Odstranění ČP a ČO
1/ Podle bodu M1 a 1-6 s ČP a ČO zadaným platným kódem připravte pro programování
2/ Nastavte ČP a ČO na ,,00,, a ,,0,, 3x stisknout ,,0,,

1x blikne zelená ČP a ČO jsou vymazány

M3. Otevření s ČP a ČO
1/ Stisknout ON
2/ Zadat platný ČP, ČO kód /první kód ,druhý kód nebo
odpovídající dvojitý kód/
1x blikne zelená ČP: červená LED blikne každých 5s.
konec ČP :akustický signál, ČO zelená blikne
doprovázeným akust. signálem každých 5 sec.
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3/ Zadat platný kód (první kód,
druhý kód,nebo odpovídající dvojitý kód
v průběhu ČO

1x blikne zelená

4/ Otočit ovládajícím knoflíkem o 90°C ve směru hodinových ručiček až na doraz

Upozornění:
Po stisknutí klávesy ,,P,, je průběh časového programu ukončen. Pro otevření je nutné
opakovat kompletně celý postup. V časovém okně je možné zadat 3 kódy. Po třech
špatných zadáních se musí celý postup kompletně opakovat.

N) Přídavné funkce: Tichý poplach
N1. Aktivace nastavení tichého poplachu
zámek otevřít viz dle bodu B otevřít dveře
1/ Stisknout ,,ON,,
2/ Stisknout ,,P,,
3/ Zadat platný první kód nebo dvojitý kód (při aktivovaném principu 4 očí )
4/ Stisknout ,,P,,
5/ Stisknout ,,4,,

akustický 4 sec signál
svítí zelená LED dioda trvale

N2. Otevření se spuštěním tichého poplachu
1/ stisknout ON
2/ Zadat 8-místný poplachový kód
1 x blikne zelená LED
Poplachový kód je s kromě poslední číslice totožný s platným 8-místným kódem k poslednímu číslu
je přičtena 2
Příklad: Platný 8-místný kód 1,2,3,4,5,6,7,8 pak je poplachový kód 1,2,3,4,5,6,7,0
3/ Do 4 sec. otočit ovládajícím knoflíkem ve směru hod.ručiček

Upozornění:
Při aktivovaném ČP, ČO bude tichý poplach vymazán okamžitě po zadání alarm. kódu
U jednoduchého nebo delegovaného dvojitého kódu se vymazává tichý poplach zadáním
platného kódu.
N3. Zrušení nastavení tichého poplachu
1/ Stisknout ,,ON,,
2/ Stisknout ,,P,,
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3/ Zadat platný 8-místný kód nebo 1.+2. částečný kód

svítí zelená dioda LED konstantně

4/ Stisknout ,,P,,
5/ Stisknout ,,0,,

1x blikne zelená dida

Upozornění:****
Klávesovou kombinací ,,P,, a ,,0,, budou vymazány všechny přídavné programované
funkce ( druhý kód, princip čtyř očí, časová prodleva, čas pro otevření, tichý alarm).

O. Napájení zámku (výhradně 9 voltovou destičkovou baterií)
Doporučujeme Vám používat 9V alkalickou baterii. Baterie se nachází v bateriové schránce. Po
výměně baterie je nutno starou baterii zlikvidovat s ohledem na ochranu životního prostředí.

Indikace slabé baterie
10x blikne červená

Po stisknutí ,,ON,,
Opatření: Ihned vyměnit baterii

Pokud je slabá baterie pak po stisku klávesy ,,ON,, blikne 10x červeně LED. Po první indikaci slabé
baterie bývá v baterii dostatečná energie pro cca. 50 otevření.
Upozornění: Pokud nebude baterie vyměněna extrémně dlouhou dobu může dojít k poškození
kontaktů ve schránce baterie.

Pokud je indikována slabá baterie není možno zámek programovat !
Výměna baterií
Držák baterie ve schránce posuňte podle označení na víčku (rýhování na víčku) a držák úplně
vytáhněte.Opotřebovanou baterii vyjměte a podle symbolu na držáku vložte novou baterii. Držák
baterie zasuňte zpět do schránky a přezkoušejte zda je držák ve schránce dobře zajištěn.

Nouzové opatření
Jedno z vnějších zapínáních nouzového zaopatření u vybíjení baterií nebo defektu není předvídané
V takovém případě se musí zámek záložním klíčkem otevřít popis otevření viz bod J1,K1
Záložním klíček proto nechávat na bezpečném místě

P .Krátký výklad signálů
Zadávací jednotka z umělým krytem

Zadávací jednotka s hliníkovým krytem

Zelená LED

Kombinovaná LED červená /zelená

červená LED

Signál

Význam

Opatření/info

Červená LED bliká v sec.taktu
Nejméně 1 minutu nebo 2, 4, 8,
max.16 minut
Červená LED bliká 10x po
stisknutí ON
Bliká Led 3x červeně

Doba blokace

Vyčkat ukončení doby blokace

Slabé baterie

Výměna baterie viz podle bodu 0

Špatný zadaný kód nebo

Zadat platný kód
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Červená a zelená LED blikají
střídavě 3x

LED blikne zeleně 1x
LED blikne zeleně 3x
LED svítí trvale zeleně
Zaznění 3x akustického tónu

Konstantní akustický signál
červená a zelená LED blikají
střídavě 8x/rychlé střídavě
blikání/
Doba prodlení - červená LED
blikne každou 5 sec
Konec doby prodlení:akustický
signál Časové okno: zelená
LED blikne každých 5 sec.
doprovázeným akustickým
signálem
Akustický signál 4 sec.
Konstantně svítí LED zelená
dioda 4 sec

přerušení zadání pomocí ,, P ,,
U provozu se dvěmi kódy
indikace předchozího otevření
jiným kódem
Byl zadán platný kód
Přerušení zadání s ,, P ,,
Zámek je připravený
k programování
Oznámení pokusu o otevření
s špatným otvíracím kódem

Kryt zadávací jednotky byl
sejmut pro nouzové otevření
klíčem
Signál doby prodlení, povolené
doby pro otevření

Aktivace tichého alarmu

12

Viz bod F

Zámek je možno otevřít do 4 s
Zadat platný kód
Viz bod C,E G,H,J1,J2,K2,K3
Viz bod I,tak jako pokyn
k obsluze strana 1

Varovný signál vymazat podle
bodu J1, K2, popřípadě
informovat bezpečnostního
pověřence
Viz bod M

Viz podle bodu N1

