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PS-600    NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA 
 
 
1.Otvárania zámku  
 
1.1 Otváranie užívateľským nebo hlavným kódom 
- Stlačte „ON“ jediný zvukový signál i zelený LED (diód vyrabujúce svetlo)   
- Zadajte hlavný nebo užívateľský kód, skladajúci sa z 6 ...8 symbolov (hlavný kód sa zadáva 
v továrne, 1-2-3-4-5-6, kód používateľa  ne e aktivovaný) 
- Stlačte „ENTER“. Keď sa aktivuje zelený LED, zámok je pripravený pre otvorenie po dobu 
5 sekúnd. 
 
1.2 Otvárania s duálnym kódom (táto funkcia je platná, ak sa aktívne i užívateľský 
i hlavný kód) 
 
1.2.1 Zapnutie funkcie  
- Stlačte „ON“  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „7“; 
- Stlačte „ENTER“ (ako ne e aktívny užávateľský kód, zámok vypne po zvukovom signálu 
i indikujúci červený LED); 
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“; 
 
1.2.2 Otvárania zámka 
- Stlačte „ON“; 
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“; 
- Po dobu 60 sekúnd zadajte platný užívateľský kód i stlačte „ENTER“, až sa rozsvieti 
indikujúci zelená LED 
 
1.2.3 Vypnutie funkcie  
- Stlačte „ON“  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „8“; 
- Stlačte „ENTER“  
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“; 
Ak hlavný kód nebo užívateľský kód ne sú platné nebo užívateľský kód ne bol zadaný, zámok 
vypne po zvukovom signálu i červenej indikácie LED.  
 
Ak hlavný kód nebo užívateľský kód je zadaný 3 krát nesprávne, zámok sa zablokuje na 5 
minút po zvukovom signálu i červenej indikácie LED.  
 
2. Programovanie  
 
2.1.Programovanie hlavného kódu:  
- Stlačte „ON“  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „1“; 
- Stlačte „ENTER“  
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“; 
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- Zadajte nový hlavný kód (6 symbolov minimum, 8 symbolov maximum) i stlačte „ENTER“; 
- Zadajte opäť nový hlavný kód i stlačte „ENTER“. 
 
2.2. Programovanie užívateľského kódu (s hlavným kódom)  
 
- Stlačte „ON“  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „2“; 
- Stlačte „ENTER“  
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“ 
- Zadajte užívateľský kód (6 symbolov minimum i 8 čísel maximum) i stlačte „ENTER“ 
- Zadajte opäť užívateľský kód i stlačte „ENTER“ 
 
2.3. Programovanie užívateľského kódu (bez hlavného kódu)  
- Stlačte „ON“;  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „3“; 
- Stlačte „ENTER“; 
- Zadajte platný užívateľský kód i stlačte „ENTER“ 
- Zadajte nový užívateľský kód  (6 čísel  minimum, 8  maximum) i stlačte „ENTER“; 
- Zadajte opäť nový užívateľský kód i stlačte „ENTER“ 
 
2.4. Zrušenie užívateľského kódu 
- Stlačte „ON“;  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „0“; 
- Stlačte „ENTER“;  
- Zadajte platný hlavný kód i stlačte „ENTER“; 
Užívateľský kód sa zrušuje jedine platným hlavným kódom. 
 
2.5. Programovanie času meškania i interval otvárania  
 
Funkcia času omeškania (B3) sa tyká pre obdobie času, ktorý musí uplynúť, pred tým, než sa 
dá otvoriť zámok. 
Interval na otvorenia (IO) je periód, vo ktorom zámok sa môže otvoriť, po B3 vypršania. 
Každému  platnému kódu môže byť daná funkcia B3 nebo IO.  
- Stlačte „ON“;  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „6“; 
- Stlačte „ENTER“;  
- Zadajte platný užívateľský kód nebo hlavný kód  i stlačte „ENTER“. 
- Zadajte jedno dvojmiestne číslo, ktoré bude slúžiť pre B3 (01 – 99 minút) i číslo pre IO (1-9 
minút). 
Napríklad: 092 – 9 minút pre B3, i 2 minúty – pre IO.  
 
Otvárania pomocou programovaného B3 i IO 
 
- Stlačte „ON“;  
- Zadajte platný užívateľský kód nebo hlavný kód: vizuálny zelený signál   
- Automatický štart na B3: červený vizuálny i zvukový signál každých 5 sekúnd 
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- Po ukončení B3 – zvukový signál 
- Automatický štart IO: zelený vizuálny i zvukový signál každých 5 sekúnd   
- Zadajte raz platný kód pres B3: zelený zvukový signál  
- Ak je kód platný zariadenie pracuje, ako je znázornené v bode 3.1.1 nebo 3.1.2.  
Pri stlačenia „ENTER“ v obdobie B3 táto funkcia sa prerušuje. Celý postup sa musí 
opakovať, aby sa znovu otvoril.  
 
Zrušenie naprogramovaného časového oneskorenia/interval otvarania 
- Stlačte „ON“;  
- Stlačte „ENTER“; 
- Stlačte „6“; 
- Stlačte „ENTER“;  
- Zadajte platný užívateľský kód nebo hlavný kód  i stlačte „ENTER“; 
- Zadajte 0-0-0 pre zrušenie B3 i IO. 
 
2.6 Zvuk Off/On  
- Stlačte tlačidlo „ON“;  
- Stlačte tlačidlo „ENTER“; 
- Stlačte tlačidlo „5“; 
- Stlačte tlačidlo „ENTER“;  
- Zadajte platný spotrebiteľský kód i stlačte tlačidlo „ENTER“; 
Zvukové a svetelné signály sú rovnaké ako pri programovaniu hlavného kódu.  
 
4.Nedostatočné napájanie 
Nízke napätia je indikované červenou LED i päť násobný zvukový signál. Je stále dostatočná 
energia pre otvorenie.  
Ne e pozvolené stlačiť tlačidlo „ENTER“ pre smenú kódov. To sa indikuje jedným dlhým 
zvukovým signálom i červeným LED.  
 
Núdzové otváranie 
Vložte batériu do kontaktov na prednej strane klaviatúry so správnou polaritou (Obrázok 1) 
 
Obrázok 1 
 
Zmena batérie nebo vloženie 
1. Ak je namontovaná, odstaňte čiernu plastovú krabici pre batérie (uložená v spodné časti 
klaviatúry) jemným ťahom smerom dole na rukoväť. 
2. Nechajte batériu vypadnúť z krabice pre batérie. Ako ona nespadá, opatrne vytiahnete 
batériu, až spadne.  

POZOR! Pridŕžajte terminálny konektor batérie, aby sa zabránilo vytiahnutiu kábla  
z plášťa.  

3. Pripojte novú 9-voltovú alkalickú batériu k konektoru batérie. 
4. Stlačte pevne batériu v krabici. 
5. Inštalujte plástovou krabici pre batérii na určenom mieste.  
 


