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Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku 
NL LOCK AUTO DRIVE – DIRECT DRIVE verzia 20 a 21

(trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „B“)

VŠEOBECNE
Zámok pracuje so šesťmiestnym číselným alebo abecedným kódom. Zámok umožňuje otváranie dvomi kódmi (manažérsky a uží-
vateľský kód). Majiteľ hlavného kódu môže dodatočne povoliť a naprogramovať aj druhý kód, druhý kód zrušiť bez toho, aby ho 
poznal. Majiteľ užívateľského kódu môže iba zmeniť užívateľský kód. Na otvorenie je možné alternatívne použiť hlavný alebo 
užívateľský kód.
Každé stlačenie klávesy je signalizované svetelným a tónovým signálom. Po zadaní platného kódu nasleduje krátky dvojitý signál, po 
zadaní neplatného kódu nasleduje jeden dlhý signál. Ak zadávanie kódu prerušíte na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd, všetky predchád-
zajúce zadania sa zrušia a je potrebné zadať kód od začiatku. 

OTVÁRANIE 
Zadajte platný kód, kód nastavený z výroby je 1 2 3 4 5 6, otočte kľukou/madlom do polohy otvorené a otvorte trezor. Pokiaľ trezor 
neotvoríte do 3 sekúnd od zadania kódu, zámok sa automaticky zaistí a je potrebné zadať kód znovu. 

ZATVÁRANIE 
Zavrite dvere trezoru a otočte kľukou/madlom do polohy zatvorené. Vždy prekontrolujte, či sú dvere trezoru správne zatvorené!

MANIPULAČNÁ BLOKÁCIA ZÁMKU 
Ak zadáte štyrikrát za sebou neplatný kód, zámok sa automaticky zablokuje na dobu 5 minút, počas ktorej nie je možné zámok otvoriť 
ani platným kódom. Doba blokácie je signalizovaná svetelným signálom každých 10 sekúnd. Po uplynutí doby blokácie sú možné iba 
dva pokusy o zadanie kódu, po opätovnom zadaní neplatného kódu sa zámok opäť zablokuje na dobu 5 minút. 

ZMENA KÓDU
!!! vykonávajte vždy pri otvorených dverách trezoru a uzamknutom zámku !!!

Stlačte a podržte klávesu „0“ kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby zmeny kódu. 
• zadajte pôvodný platný kód, ozve sa dvojitý signál (1 2 3 4 5 6) 
• zadajte nový kód, ozve sa dvojitý signál (6 5 4 3 2 1)
• pre potvrdenie zadajte nový kód znova, ozve sa dvojitý signál (6 5 4 3 2 1)

Ak pri zmene kódu dôjde k chybe pri zadávaní, ozve sa dlhý signál a v platnosti zostáva pôvodný kód. 

OTVÁRANIE POMOCOU DRUHÉHO KÓDU

Aktivácia druhého kódu:
Stlačte a podržte klávesu „1“ kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby aktivácie užívateľského 
kódu. 
• zadajte manažérsky kód, ozve sa dvojitý signál (1 2 3 4 5 6) 
• zadajte kód užívateľa, ozve sa dvojitý signál (1 1 2 2 3 3)
• pre potvrdenie zadajte kód užívateľa znova, ozve sa dvojitý signál  (1 1 2 2 3 3)

Ak pri zadávaní kódu dôjde k chybe, ozve sa dlhý signál a kód užívateľa ostane naďalej neaktivovaný. Programovanie kódu musíte 
zopakovať znova od začiatku. Kód užívateľa sa mení rovnakým spôsobom ako kód manažéra. 

Vymazanie druhého kódu:
Stlačte a podržte klávesu „3“ kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby.
• zadajte manažérsky kód, ozve sa dvojitý signál (1 2 3 4 5 6) 

Kód užívateľa je vymazaný. 
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OTVÁRANIE S ČASOVÝM ONESKORENÍM – IBA PRE VERZIU 21
Po zadaní platného kódu začína časové oneskorenie signalizované svetelným signálom dvakrát za sekundu. Po uplynutí doby časové-
ho oneskorenia začína okno otvorenia signalizované svetelným signálom dvakrát za sekundu a tónovým signálom dvakrát za sekundu. 
V okne otvorenia zadajte znovu platný kód a otvorte trezor. Pokiaľ nezadáte platný kód počas okna otvorenia, zámok sa zaistí a je 
potrebné celý postup zopakovať od začiatku. 

Pre prerušenie časového oneskorenia stlačte ľubovoľnú klávesu. Pre znovu spustenie časového oneskorenia zadajte znovu platný 
kód. 

Aktivácia časového oneskorenia (max. 99 min) a okna otvorenia (max. 19 min):
Stlačte a podržte klávesu 9 kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby aktivácie. 
• zadajte manažérsky kód, ozve sa dvojitý signál (1 2 3 4 5 6) 
• zadajte časové oneskorenie a okno otvorenia (2 6 1 2)

(napr. 26 minút časové oneskorenie a 12 minút okno otvorenia),
ozve sa dvojitý signál

• pre potvrdenie zadajte hodnoty ešte raz, ozve sa dvojitý signál (2 6 1 2) 

Upozornenie: Zmeny hodnôt časového oneskorenia a okna otvorenia je možné uskutočňovať iba v okne otvorenia! 

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť ak...
... po zadaní kódu sa ozve dlhé pípnutie a zámok nejde otvoriť? 

Zadali ste neplatný kód. 
Opakujte zadanie.

... LED dióda bliká každých 10 sekúnd a keď stlačíte klávesu ozve sa dlhý signál?
Zadali ste štyrikrát po sebe neplatný kód, zámok je zablokovaný. 
Vyčkajte 5 minút a potom zadajte platný kód.

... stláčate klávesy a neozve sa žiadny signál?
Vymeňte batérie. 
Pokiaľ problém pretrváva, je potrebný servisný zásah.

... po zadaní platného kódu sa ozve dlhý prerušovaný signál?
Čo najskôr vymeňte batérie. 
Vždy používajte nové 9V alkalické batérie (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, autorizova-
nou servisnou spoločnosťou.




