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Otevírání pomocí druhého kódu:  

Aktivace druhého kódu:  
Stiskněte a držte klávesu “1” dokud se neozve dvojitý 
signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce. 

- zadejte manažerský kód           (dvojitý signál) 
- zadejte kód uživatele                (dvojitý signál) 
- zadejte znovu kód uživatele     (dvojitý signál) 

Kód uživatele je možno měnit stejným způsobem jako 
kód manažera. Kód uživatele je možno vymazat pomocí 
kódu manažera. Kód manažera není možno vymazat. 

 
Vymazání druhého kódu: 
Stiskněte a držte klávesu “3 dokud se neozve dvojitý 
signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce. 

- zadejte kód manažera 
Kód uživatele je nyní vymazán. 

 

   

     

   

 

 

 

 

 

 

 
Časové zpoždění (max. 99min) a okno otevření (max. 19min) 
Pouze  u verze  21 
Stiskněte a držte klávesu “9” dokud se neozve dvojitý 
signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce. 
  -   zadejte manažerský kód                  (dvojitý signál) 
  -   zadejte časové zpoždění a okno otevření, např.  
      26 minut časové zpoždění a 12 min okno otevření 

                                                             (dvojitý signál) 
  -   zadejte hodnoty ještě jednou pro potvrzení  

                                                             (dvojitý signál)   

Poznámka: 
Změny hodnot časového zpoždění a okna 
otevření lze provádět pouze v okně otevření! 

 

 

 

   

 
   Co dělat když... 

 
 
 

 
 
 

NL LOCK AUTO DRIVE - DIRECT DRIVE verze 20 a 21                 
Návod na použití 
OBECNĚ 
Zámek pracuje s šestimístným číselným nebo abecedním kódem. Druhý kód může být vymazán. Každé stisknutí 
klávesy je signalizováno světelným a tónovým signálem. 
Po zadání platného kódu následuje dvojitý signál. Po zadání neplatného kódu následuje jeden 
dlouhý signál. Pokud je zadávání přerušeno na dobu delší než 10 vteřin, jsou všechna předchozí 
zadání smazána a je třeba zadat kód znovu. 
 

OTEVÍRÁNÍ: 
Zadejte platný kód (kód z výroby je 1-2-3-4-5-6), 
odemkněte a otevřte trezor. Pokud není trezor do tří 

vteřin po zadání otevřen, zámek se automaticky zajistí. 
OTEVÍRÁNÍ S ČASOVÝM ZPOŽDĚNÍM: 
(Pouze u verze 21) 
Po zadání platného kódu začíná časové zpoždění 
signalizované světelným signálem dvakrát za vteřinu. 
Po uplynutí časového zpoždění začíná okno otevření 
signalizované světelným signálem dvakrát za vteřinu a 
tónovým signálem dvakrát za vteřinu. V okně otevření 
zadejte znovu platný kód a otevřte trezor. Pokud není 
během okna otevření  znovu zadán platný kód, zámek 
se zajistí a je třeba postup zopakovat. 
Přerušení časového zpoždění: stiskněte libovolnou 
klávesu 
Znovu zpuštění časového zpoždění: zadejte znovu 
platný kód 
 
ZAVÍRÁNÍ: 
Zavřete dveře a otočte klikou do polohy zavřeno. Vždy 
překontrolujte, zda je správně zavřeno! 

 
MANIPULAČNÍ BLOKACE: 
Pokud je čtyřikrát za sebou zadán neplatný kód, zámek 
je blokován po dobu pěti minut. Doba blokace je 
signalizována světelným signálem každých deset vteřin. 
Po uplynutí doby blokace jsou možné pouze dva 
pokusy o zadání kódu. Po dvou neplatných pokusech je 
zámek opět blokován po dobu pěti minut. 

   

 

 
 
 

   

 

Změna kódu: 
PROVÁDĚJTE NA OTEVŘENÉM TREZORU! 
Stiskněte a držte klávesu “0” dokud se neozve dvojitý 
signál. Rozsvítí se LED a svítí po celou dobu akce 
změny kódu. 

- zadejte původní platný kód (dvojitý signál) 
- zadejte nový kód                 (dvojitý signál) 
- zadejte znovu nový kód       (dvojitý signál) 

Pokud při změně dojde k chybě zadávání (dlouhý 
signál), zůstává platný původní kód.  
Bezpečnostní upozornění: 
Co nejdříve změňte kód z výrobního závodu. Jako kód 
nepoužívejte osobní data (telefon, datum narození 
apod.) 

   

   

   

   

…po zadání kódu slyšíte dlouhé pípnutí a zámek nelze otevřít? 
Zadali jste neplatný kód. Opakujte zadání. 
 
…LEDka problikává každých deset vteřin a když stisknete klávesu, ozve se dlouhý 
signál? 
Zadali jste čtyřikrát po sobě neplatný kód. Zámek je zablokován. Vyčkejte pět minut  a 
zadejte platný kód. 
 
…mačkáte klávesy a neslyšíte žádný signál? 
Vyměňte baterii. Pokud problém přetrvává, volejte servis. 
 
…po zadání platného kódu slyšíte dlouhý přerušovaný signál? 
Co nejdříve vyměňte baterii. Vždy používejte 9V alkalické baterie! 

 

Okno otevření:           každé 2 vteřiny 
                                  každé 2 vteřiny 

Časové zpoždění         každé 2 vteřiny 
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