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         LG BASIC 
        ELEKTRONICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Otevírání zámku: 
Zadejte správný kód a otočte trezorovou klikou do polohy „Otevřeno“,pak 
můžete otevřít trezorové dveře. 
Pracovní kód : 1-2-3-4-5-6 
Pokud není trezor do 3 sekund otevřen, automaticky se zámek zajistí. 
 
2. Uzamčení zámku: 
Zavřete trezorové dveře a otočte klikou do polohy „Zavřeno“, zámek se 
automaticky zajistí. 
Kontrola: klika je blokována,nelze s ní otočit. 
 
3. Pozor:  
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum 
narození, telefon, rodné číslo apod.) 
Čísla nové kombinace si velmi dobře zapamatujte!!! 
 
4. Nastavení nového kódu: 
Provádět vždy při otevřených dveřích trezoru!!!    
1. Zadat 6 x 0                                                              (dvojí pípnutí) 
2. Zadat platný kód                                                     (dvojí pípnutí) 
3. Zadat nový kód                                                       (dvojí pípnutí) 
4. Zadat znovu nový kód                                             (dvojí pípnutí)  
Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě nebo se udělá přestávka 
delší než 5 sekund, zůstává v platnosti starý kód. 

 

Instrukce „LG BASIC (4200 v1.00) s klávesnicí 3900, 3710 
nebo 3047-2 

 
5. Nastavení uživatelského kódu: 
Vedle prvotního – manažerského kódu může být  také zadán kód uživatelský. 
Zadejte prvotní – manažerský kód a poslední číslici držte tak dlouho než se 
ozve dvojí pípnutí. 
Zmáčkněte tlačítko 1 (potvrzeno dvojím pípnutím) a následně zadejte 
dvakrát za sebou nový uživatelský kód (opět potvrzeno dvojím pípnutím). 
Nyní můžete elektronický zámek BASIC otevřít jak manažerským kódem tak 
i uživatelský kódem. 
Oba kódy mohou být změněny po zadání 6 x 0 (viz. bod 4.). 
 
6. Zablokování kódu uživatele pomocí manažerského kódu: 
Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve dvojí 
pípnutí. Zmáčknout tlačítko 2 (potvrzeno pípnutím). 
Uživatelský kód je zablokován. 
 
7. Opětovné nastavení uživatelského kódu: 
Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve dvojí 
pípnutí. Zmáčknout tlačítko 1 (potvrzeno pípnutím). 
Uživatelský kód je znovu nastaven. 
 
8. Vymazání uživatelského kódu: 
Zadat manažerský kód a poslední číslici držet tak dlouho než se ozve dvojí 
pípnutí. Zmáčknout tlačítko „3“ (potvrzeno pípnutím). 
Uživatelský kód je úplně vymazán. 
Při nastavování nového uživatelského postupujte podle bodu 5. 
 
9. Blokace při špatném zadávání kódu: 
Při chybném zadání kódu se ozve 3 x „pípnutí“ a dioda se 3 x rozsvítí. 
Po čtyřech takových chybných zadáních se zámek zablokuje na dobu 5 
minut. Po dobu blokace se každých 10 sekund ozve krátké „pípnutí“ a dioda 
1 x blikne. 
Pokud po uplynutí 5-ti minutové blokace se opět zadá 2 x chybný kód,začíná 
znovu blokace v trvání dalších 5 minut. 
 
10. Napájení / výměna baterie: 
Pokud baterie zeslábne, tak se při otevírání ozve po dobu 3 sekund 
přerušovaný varovný tón. Baterie se musí vyměnit. Nutné použít jen 9V 
alkalickou baterii. 
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