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Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku
CAWI ELCOM 7205 (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A”)
Popis zámku
Kľučka pre otvorenie

LED červená LED zelená

Krížový šroub

Červená značka
- signalizuje
otvorený zámok

Telo zámku s klávesnicou

Kryt batérie

Obsluha zámku a jeho odozvy
• Každé stlačenie tastatúry je potvrdené pípnutím.
• Pre zrušenie zadania stlačte tlačidlo „Clear“.
• Ukončenie každej operácie je signalizované pípnutím a bliknutím diód.
• Každá chyba je signalizovaná niekoľkými pípnutiami a bliknutiami červenej diódy.
• Maximálna doba zadávania kódu je 30 sekúnd. Po tejto dobe sa predchádzajúce zadanie zruší.
• Nezadávajte ako kód pre otvorenie svoje osobné údaje (dátum narodenia, telefónne čísla a pod.).
• Po 3 chybných zadaniach sa zámok na 10 sekúnd zablokuje. Počas doby blokácie nie je možné zámok otvoriť ani platným kódom.
Otvorenie zámku a dverí trezoru
Zadajte platný kód (výrobcom nastavený kód je 1 2 3 4 5 6). Pri chybe zrušte predchádzajúce zadanie tlačidlom CLEAR a začnite
znovu od začiatku. Po zadaní platného kódu pípne a rozsvieti sa zelená dióda. Potom kľučkou otvorte zámok a dvere trezoru.
Zamknutie zámku
Pre uzamknutie zámku dotlačte dvere a kľučkou uzamknite zámok aj dvere trezoru.
Zmena kódu
Funkcie

Stlačte tlačidlo

Zahájenie programovania
Vyberte číslo programu
Potvrďte záznam
Zadajte posledný platný kód
Potvrďte záznam
Zadajte novú 6-miestnu kombináciu
Potvrďte záznam
Zadajte znovu novú kombináciu
Potvrďte záznam
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*
654321
*
654321
*

Oprava

C
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Odozva zámku

Blikne zelená dióda

OK = zaznie tón a blikne zelená dióda
Chyba = 12 vysokých tónov a bliknutie červenej diódy
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Výmena batérií
Keď pri otváraní zámku trezoru zaznie 10 nízkych a vysokých varovných tónov, zámok Vás upozorňuje na slabé napätie batérie.
Batéria je umiestnená v pravej časti klávesnice zámku. V prípade výmeny vyšroubujeme krížový šroub a pod plastovým krytom batériu
vymeníme. Kryt opäť zaistíme šroubom. Používajte výlučne iba nové alkalické batérie typu AA (NIE NABÍJATEĽNÉ)!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode.
Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.
UPOZORNENIA
• Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na
predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, prípadne volajte NON STOP 0905 926 822.
• Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite
dvere trezoru.
• Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto
častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu
mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.
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