
Používateľská príručka - Autonomna verzia 

 

 

1.Inicializácia Dlho stlačte tlačidlo reset na zámku a počujte "Zadajte inicializačné heslo" -> Zadajte 000#, zámok obnoví výrobné nastavenia 

2.Nastaviť heslo správcu Zadajte *12#123456# -> Zadajte heslo správcu -> Znova zadajte heslo správcu 

3. Upravte heslo správcu Zadajte *12# Pôvodné heslo správcu -> Zadajte nové heslo správcu #-> Znova zadajte nové heslo správcu # -> Úspešné 

4. Pridajte odtlačok prsta Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu -> Stlačte niekoľkokrát prst na zberači odtlačkov prstov podľa hlasových pokynov -> Úspešne 

5.Vymažte odtlačky prstov Zadajte *70# a heslo správcu # -> Úspešne odstráňte všetky odtlačky prstov 

6. Pridajte heslo 
Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu # -> Zadajte heslo nového používateľa # -> Znova zadajte heslo nového používateľa # -> 

Úspešné 

7.Vymažte heslá Zadajte *71# a heslo správcu # -> Úspešne odstráňte všetky heslá (bez hesla správcu) 

8. Upravte heslo 
Zadajte *10# Pôvodné heslo správcu -> Zadajte nové heslo #-> Znova zadajte nové heslo # -> Úspešné (Ak zmeníte heslo správcu, 

zadajte *12F#) 

9. Pridať kartu Zadajte *80# -> Zadajte heslo správcu # -> Potiahnutím karty pridajte -> Úspešné 

10.Vymazať kartu Zadajte *69# a heslo správcu # -> Úspešne vymažte všetky karty 

11. Odomknúť Odtlačok prsta/ Heslo/ Karta/ Mechanický kľúč 

12.Zamknúť 

  

V normálne otvorenom režime uzamknite dlhým stlačením tlačidla # 

13. Dočasný normálne otvorený režim Po odomknutí (pred zamknutím), zadaním 123#, je zámok normálne otvorený 

14.Virtuálne heslo Other numbers can be added before and after the correct password. The total length of the virtual password is 16 digits 

15. Výzva na slabú batériu Keď je napätie batérie nižšie ako 4,8 V, dotknite sa a rozsvieťte panel, ozve sa hlasová výzva „batéria je nízka, vymeňte batériu“ 

16.* 

V procese zadávania hesla stlačte raz *, aby ste odstránili posledné zadané číslo hesla. Po vymazaní, ak ste v režime pridávania, 
môžete tento režim ukončiť. 
Po vymazaní všetkých zadaných čísel znova trikrát stlačte *, obrazovka sa vypne. 


