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Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku
SECU SELO-A (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)

Obr. 1 Klávesnica zámku SELO-A

Obr. 2 Popis informačných diód klávesnice

Elektronický kombinačný zámok SECU SELO-A je veľmi inteligentný a bezpečný trezorový zámok, zaradený do bezpečnostnej triedy
„A“ podľa normy STN EN 1300:2001. Pred jeho uvedením do prevádzky si dôsledne prečítajte tento návod na obsluhu.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A POKYNY:
!!! bez znalosti nastavených kódov nie je možné zámok otvoriť, preto musíte zaistiť,
aby oprávnená osoba vždy poznala aspoň jeden z nastavených kódov !!!
• zámok umožňuje používať jeden manažérsky kód a osem užívateľských kódov. Majiteľ manažérskeho kódu môže
povoliť alebo vymazať užívateľský kód bez toho, aby ho poznal. Majiteľ užívateľského kódu môže iba zmeniť užívateľský kód.
Na otvorenie je možné alternatívne použiť manažérsky alebo užívateľský kód.
• každé úspešné stlačenie klávesy bude potvrdené krátkym zasvietením signalizačnej diódy POTVRDENIE KLÁVESY
• ak ste číslicu kódu stlačili omylom, vráťte sa na začiatok stlačením tlačidla ON a začnite odznova.
• správne zadanie kódu je signalizované rozsvietením zelenej diódy PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE
• nesprávne zadanie kódu je signalizované rozsvietením červenej diódy ZAMIETNUTIE DÁT. Tri chybné zadania kódu
spôsobia zablokovanie zámku. Pozri odsek: AUTOMATICKÉ ZABLOKOVANIE ZÁMKU
• zadanie kódu je možné kedykoľvek prerušiť tak, že pri voľbe čísel urobíte pauzu viac ako 30 sekúnd
• ak po navolení správneho kódu neotvoríte zámok resp. dvere trezora do 5 sekúnd, elektronika zámku sa automaticky znova zaistí
• !!! kódy programujte iba pri otvorených dverách a uzavretom zámku (závory na dverách sú vysunuté a kľuka je v polohe „ZATVORENÉ)“ !!!
• !!! pri slabom napätí sa programovanie nesmie vykonávať !!!
• !!! pri výmene batérie používajte iba nové alkalické 1,5V AA batérie. Nie nabíjateľné !!!
• zásobník batérie sa nachádza v klávesnici zámku.
• výrobca zámku odporúča vymeniť batérie minimálne raz za 6 mesiacov
• zámok neobsahuje Vami opraviteľné diely, preto nikdy nezasahujte do klávesnice zámku alebo do zámku
samotného. Ohrozili by ste funkcie zámku a stratili zákonný nárok na reklamáciu zámku a celého trezora.
• na čistenie klávesnice zámku smiete použiť iba jemne vlhkú handričku. !!! Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
acetón a riedidlá do náterových hmôt !!!
• zámok sa smie používať v tepelnom rozsahu od +10°C do +50°C a v priestoroch s normálnou vzdušnou vlhkosťou (max. 70%). Pri premiestnení trezora s elektronickým zámkom z chladnejšieho do teplejšieho prostredia nechajte trezor najprv aklimatizovať asi 2÷3 hod. Chrániť pred priamym slnečným žiarením!
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FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ZABLOKOVANIA ZÁMKU
Po troch neúspešných zadaniach kódu sa zámok prepne do blokovacieho režimu, ktorý trvá cca. 5 minút. Ak je po uplynutí 5 minút opäť zadaný nesprávny kód, zámok sa zablokuje na ďalších 20 minút. V priebehu tejto doby bliká červená signálna dióda
ZABLOKOVANÉ a zámok nie je možné otvoriť ani platným kódom.

Obr. 3 Klávesnica zámku v polohe ZATVORENÉ

Klávesnica zámku v polohe OTVORENÉ

A) Otváranie manažérskym alebo užívateľským kódom
1. Otvorenie bez nastaveného časového posunu otvorenia zámku (nastavenie od výrobcu)
• vložte platný 6-miestny kód (nastavenie od výrobcu: kód manažéra 1 2 3 4 5 6).
• ako indikácia, že bol zadaný platný číselný kód a zámok je pripravený na otvorenie, sa na 5 sekúnd rozsvieti zelená dióda
PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE. V tomto časovom úseku je možné zámok otvoriť otočením klávesnice do polohy „OTVORENÉ“ podľa Obr. 3, v prípade keď trezor má závorový mechanizmus ovládaný samostatnou kľukou, otvoríte dvere
otočením kľuky do polohy „OTVORENÉ“.
• pri zadaní nesprávneho kódu sa na 5 sekúnd rozsvieti červená dióda ZAMIETNUTIE DÁT.
Ak počas voľby čísel kódu urobíte pauzu dlhšiu ako 30 sekúnd, musíte postup opakovať. Ak po zadaní správneho kódu neotvoríte zámok do 5 sekúnd, zámok sa automaticky znova zaistí.
2. Otvorenie s nastaveným časovým posunom otvorenia zámku
• vložte 6-miestny kód (nastavenie od výrobcu: kód manažéra 1 2 3 4 5 6).
• blikajúca zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE signalizuje, že bol zadaný platný kód.
• striedavo so zelenou diódou bliká červená signálna dióda ZABLOKOVANÉ – beží doba časového posunu. Ak zadaný kód
nie je správny, na 5 sekúnd sa rozsvieti červená dióda ZAMIETNUTIE DÁT.
• počkajte, kým ubehne doba predprogramovaného časového posunu otvorenia, klávesnicu zámku v tomto čase nie je možné
otočiť do polohy „OTVORENÉ“.
• po uplynutí tejto doby bude zelená signalizačná dióda POTVRDENIE KLÁVESY blikať 3 minúty. Kým svieti zelená dióda
vložte platný číselný kód. Ako indikácia, že bol zadaný platný číselný kód, sa na 5 sekúnd rozsvieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE. Teraz je možné klávesnicu zámku otočiť do polohy „OTVORENÉ“.
Ak počas voľby čísel kódu urobíte pauzu dlhšiu ako 30 sekúnd, musíte postup opakovať. Ak po uplynutí časového posunu nezadáte počas nasledujúcich 3 minút znova platný kód, zámok sa automaticky zaistí. Ak po zadaní správneho kódu neotvoríte zámok
do 5 sekúnd, zámok sa automaticky zaistí.
B) Zatváranie
Zámok zatvoríte otočením klávesnice do polohy „ZATVORENÉ“, v prípade keď trezor má závorový mechanizmus ovládaný
samostatnou kľukou, zatvoríte najprv dvere otočením kľuky do polohy „ZATVORENÉ“.
C) Zmena užívateľského kódu 1 až 8 príslušným užívateľom
(!!! vykonávajte pri otvorených dverách a uzamknutom zámku !!!)
Užívateľské kódy musia byť povolené manažérom podľa bodu „E“. Dvere trezora otvorte platným užívateľským kódom, pri otvorených dverách uzamknite zámok a dvere podľa bodu „B“, závory na dverách sú vysunuté, klávesnica je v polohe
„ZATVORENÉ“.
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• vložte platný 6-miestny kód aktuálneho užívateľa, ktorý si želáte zmeniť. Svieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE
• stlačte a držte stlačenú klávesu ENTER približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda STAV PROGRAMOVANIA
• zadajte číslicu ”1” alebo ”2” alebo… ”8”, priradenú aktuálnemu kódu užívateľa a vzápätí krátko stlačte klávesu ENTER
• zadajte nový 6-miestny kód užívateľa a stlačte klávesu ENTER
• na potvrdenie opäť zadajte nový 6-miestny kód a stlačte klávesu ENTER
Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE, nový kód užívateľa bol úspešne priradený k požadovanej pozícii užívateľa a starý kód už viac nie je platný. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda
ZAMIETNUTIE DÁT, bolo programovanie neúspešné a predchádzajúce nastavenie je naďalej platné. Zmenu kódu pred opätovným
potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy „ON“.
FUNKCIE ZÁMKU VYŽADUJÚCE KÓD MANAŽÉRA
AKÉKOĽVEK ZMENY NASTAVENÍ ZÁMKU USKUTOČŇUJTE IBA KEĎ SÚ DVERE TREZORU OTVORENÉ A ZABLOKOVANÉ (závory na dverách sú vysunuté, klávesnica je v polohe „ZATVORENÉ“).
UPOZORNENIE: kód manažéra majte bezpečne uložený. Umožňuje prístup k všetkým funkciám zámku. Bez jeho znalosti nie je
možné vykonať nasledujúce operácie:
D) Zmena manažérskeho kódu
(!!! vykonávajte pri otvorených dverách a uzamknutom zámku !!!)
• vložte platný 6-miestny kód manažéra, (výrobcom nastavený na 1 2 3 4 5 6). Svieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA
OTVORENIE
• stlačte a držte stlačenú klávesu ENTER približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda STAV PROGRAMOVANIA
• zadajte číslicu „0“ a vzápätí krátko stlačte klávesu ENTER
• zadajte nový 6-miestny kód manažéra a stlačte klávesu ENTER
• na potvrdenie opäť zadajte nový 6-miestny kód a stlačte klávesu ENTER
Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE, nový kód manažéra bol úspešne zmenený a starý kód už viac nie je platný. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda ZAMIETNUTIE DÁT, bolo programovanie neúspešné a predchádzajúce nastavenie je naďalej platné. Zmenu kódu pred opätovným potvrdením je možné prerušiť
stlačením klávesy „ON“.
Skúška nového kódu pri otvorených dverách: !!! Nechajte dvere trezora otvorené !!! Po zmene kódu sa odporúča niekoľkokrát vyskúšať nastavenie kódu pri otvorených dverách trezora. Pozri bod A.
E) Aktivácia a nastavenie (zmena) užívateľského kódu
• vložte platný 6-miestny kód manažéra, svieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE
• stlačte a držte stlačenú klávesu ENTER približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda STAV PROGRAMOVANIA
• zadajte číslicu „1“ alebo „2“ alebo… „8“, priradenú kódu užívateľa, ktorého chcete povoliť (zmeniť kód) a vzápätí krátko
stlačte klávesu ENTER.
• zadajte (nový) 6-miestny kód užívateľa a stlačte klávesu ENTER.
• na potvrdenie opäť zadajte nový 6-miestny kód a stlačte klávesu ENTER.
Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE, nový kód užívateľa bol úspešne priradený k požadovanej pozícii užívateľa (starý kód už viac nie je platný). Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda
ZAMIETNUTIE DÁT, bolo programovanie neúspešné a predchádzajúce nastavenie je naďalej platné. Zmenu kódu pred opätovným
potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy „ON“. Manažér môže zmeniť kód užívateľa kedykoľvek bez toho, aby ho poznal.
F) Zrušenie užívateľského kódu
• vložte platný 6-miestny kód manažéra, svieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE
• stlačte a držte stlačenú klávesu ENTER približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda STAV PROGRAMOVANIA
• zadajte číslicu „1“ alebo „2“ alebo… „8“, priradenú kódu užívateľa, ktorého chcete vymazať a vzápätí krátko stlačte klávesu ENTER
• stlačte klávesu ENTER
• na potvrdenie opäť stlačte klávesu ENTER.
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Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE, kód užívateľa bol úspešne vymazaný.
Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda ZAMIETNUTIE DÁT, bolo programovanie neúspešné a kód príslušného
užívateľa ostal naďalej platný. Vymazanie kódu pred opätovným potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy „ON“. Manažér
môže vymazať kód užívateľa kedykoľvek bez toho, aby ho poznal.
G) Nastavenie alebo zmena časového posunu otvorenia zámku
• vložte platný 6-miestny kód manažéra, svieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE
• stlačte a držte stlačenú klávesu ENTER približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda STAV PROGRAMOVANIA
• zadajte číslicu „9“, ktorou sa dožadujete nastavenia časového posunu otvorenia zámku a vzápätí krátko stlačte klávesu
ENTER
• zadajte novú 2-miestnu hodnotu časového posunu otvorenia zámku v rozpätí 01-99 minút. Nastavenie od výrobcu je „00“,
to znamená, že zámok je dodávaný bez naprogramovaného časového posunu otvorenia a stlačte klávesu ENTER
Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE, funkcia časového posunu bola úspešne
naprogramovaná. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda ZAMIETNUTIE DÁT, bolo programovanie neúspešné
a v platnosti ostalo predchádzajúce nastavenie.
J) Výmena starej batérie
Batérie je potrebné vymeniť, keď sa rozsvieti červená
dióda VYBITÉ BATÉRIE. V tomto stave môže byť
zámok odblokovaný len približne 50-krát a akákoľvek
zmena číselného kódu nie je možná. Pri výmene
batérií najprv špičkou skrutkovača otvorte kryt
priečinku pre batérie. Vložte 3 alkalické batérie
typu MIGNON LR 6, AA v správnej polarizácii.
Vybité batérie vyhadzujte iba do zberných nádob
k tomuto účelu určených.

Obr. 4 Výmena batérií

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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