
PS-600 NÁVOD K OBSLUZE 
 

1. Otevření zámku 
1.1. Otevření hlavním (master) nebo vedlejším (user) kódem 
- Stiskněte tlačítko «ON» - zazní zvukový signal a svítí LED světlo; 
- Zadejte hlavní nebo vedlejší kód, v rozsahu 6 až 8 znaků (hlavní kód z výroby je 1-2-3-4-5-6, vedlejší kód není z výroby zadán); 
- Stiskněte «ENTER». Po tom, jak je LED signalizace aktivní, je možné otevřít dveře po dobu 5 sekund. 
 
1.2 Otevírání pomocí hlavního a vedlejšího kódu (v případě, že jsou hlavní i vedlejší kód nastavené a aktivní). 
1.2.1 Zapnutí funkce 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «7»; 
- Stiskněte «ENTER» (pokud nebude zadán hlavní kód pokud zazní signal a rozsvítí se červené LED světlo, bude zámek opět zamčený); 
- Zadejte správný hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
1.2.2 Otevření zámku 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte platný hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
- Do 60 sekund zadejte vedlejší kód a stiskněte «ENTER», pokud svítí zelené LED světlo. 
1.2.3 Vypnutí funkce 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «8»; 
- Stiskněte «ENTER» 
- Zadejte platný hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
Pokud není správně zadán hlavní a vedlejší kód do určeného časového limitu, zazní zvukový signál, rozsvítí se červené LED světlo a zámek 

se opět uzamkne. 
Pokud je hlavní nebo vedlejší kód zadán nesprávně 3krát po sobě, zazní zvukový signal a zasvítí červené LED světlo a zámek se zablokuje 

na dobu 5 minut. 
 
 
 
 



2. Naprogramování kódů 
 
2.1. Zadání hlavního (master) kódu: 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «1»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Vložte správný hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
- Vložte nový hlavní kód (minimálně 6 až 8 symbolů) a stiskněte «ENTER»; 
- Vložte opět nový hlavní kód a stiskněte «ENTER». 
 
2.2. Zadání vedlejšího (user) kódu (s použitím hlavního kódu) 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «2»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Vložte správný hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
- Vložte vedlejší kód (minimálně 6 až 8 znaků) a stiskněte «ENTER»; 
- Vložte vedlejší kód a stiskněte «ENTER». 
 
2.3. Zadání vedlejšího (user) kódu (bez použití hlavního kódu) 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «3»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Zadejte platný vedlejší kód a stiskněte «ENTER»; 
- Zadejte nový vedlejší kód (minimálně 6 až 8 znaků) a stiskněte «ENTER»; 
- Vložte opět nový vedlejší kód a stiskněte «ENTER». 
  
 
  
 
 



2.4. Zrušení (smazání) vedlejšího hesla 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «0»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Zadejte platný hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
Vedlejší kód byl zrušen (vymazán), od tohoto momentu je platný pouze hlavní (master) kód. 
 
2.5 Nastavení času zpoždění a času, během kterého je trezor otevřený 
 
Čas zpoždění (TD) je čas, který musí uplynout, aby bylo možné zámek otevřít opět. 
Čas pro otevření (OW) je čas, během kterého je zámek otevřený. Jakýkoliv kód (master i user) může být použit s těmito časy. 
- Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «6»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
Zadejte platný vedlejší nebo hlavní kód a stiskněte «ENTER»; 
Zadejte dvě čísla pro čas zpoždění TD (01 -99 minut) a číslo pro čas otevření OW (1-9 minut) .Například: 092 - 9 minut pro čas zpoždění TD 

a 2 minuty pro čas otevření OW. 
 
Otevírání pomocí časů zpoždění TD a času otevření OW. 
- Stiskněte «ON»; 
- Zadejte správný hlavní nebo vedlejší kód: rozsvítí se zelená kontrolka 
- Automatický začátek času zpoždění TD: červené světlo a zvukový signál každých 5 sekund 
- Konec času zpoždění TD - zvukový signál 
- Automatický začátek času otevření OW: zelené světlo a zvukový signál každých 5 sekund 
Zadejte správný kód během trvání času pro otevření OW: zelené světlo 
-Pokud je zadaný kód správný, produkt se chová tak, jak je to popsáno v bodech .3.1.1 or 3.1.2. 
Stisknutím tlačítka «#» během času zpoždění TD je trvání tohoto času přerušeno. Celý process musí začít znovu. 
 
Zrušení nastavení času prodlevy / času otevření 
-Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 



- Stiskněte «6»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
-Vložte platný hlavní nebo vedlejší kód a stiskněte «ENTER»; 
Zadejte kombinaci 0-0-0 pro zrušení zadání TD a OW. 
 
2.6 Vypnutí / zapnutí zvukové signalizace 
-Stiskněte «ON»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
- Stiskněte «5»; 
- Stiskněte «ENTER»; 
-Vložte platný hlavní (master) kód a stiskněte «ENTER»; 
 
 
3. Nízky stav baterie 
Nízký stav energie baterii je indikován červeným LED světlem a několika zvukovými signály, avšak stále zůstává určité množství energie pro 

otevření dveří. 
 
4. Nouzové otevření 
Přiložte baterii na vnější kontakty, které se nacházejí u klávesnici, která je určena k zadávání kódu. Držte baterii přiloženou při kontaktech 

dokud úspěšně neotevřete dveře. Následně vyměňte původní vybitou baterii za novou baterii. 


