
   

číslicový zámek s 1.000.000 možností volby  

 

Návod na elektronický zámek Selo-A  

 

Elektronický zámek Selo-A umožňuje okamžité otevření trezoru 

po zadání 6-ti místného platného kódů nebo odemknutí trezoru s 

časovým zpožděním , předem plánovaném.  

Trezor lze odemknout maximálně 9-ti platnými kody .  

 

A) základní informace:  

 Po nastěhování musí být trezor usazen tak , aby byl ve 

vodorovné poloze s podlahou a dveře trezoru byly 

vyváženy. 

 Ihned po instalaci změňte z bezpečnostních důvodů tovární 

kod. 

 Určete osobu . která bude mít kod správce 0 

 Uživatelé mají kod 1 – 8 

 Změnu uživatele provádí jen správce 

 

 - Na začátku procesu musí být vstupní jednotky ve svislé 

poloze .  

- Každé úspěšné stisknutí tlačítka je potvrzeno signálem.  

- Pokud provozovatel neúmyslné nesprávně nastaví kód, můžete 

stisknutím tlačítka  ON na základním postavení zámku zrušit 

nastavení a můžete operaci znovu začít.  

- Pokud zadáte po sobě třikrát špatný číselný kód na začátku , 

zámek bude zablokován na 5 minut. Při každém dalším chybném 

nastavení zámku pro každou chybu znovu 20 minut blokován 

(manipulace s ochranou).  

Během této doby, přerušovaně bliká červeně signál zámku 

(SPERRZEIT) a otevření zámku v tomto stavu není možné.  

- Čas 30 sekund mezi dvěma klíčovými nastaveními je zádán 

automaticky z bezpčnostních důvodů. Po uplynutí musíte znova 

začít .  

- Uložené údaje (číselné kódy, otevření se zpoždění apod.) 

nejsou během výpadku proudu ztracené.  

 

otevírací dostupnost (OFFNUNGSBEREITSCHAFT) 

doba blokace   (SPERRZEIT)  

potvrzení    (TASTENBESTATIGUNG) 

stav programování  (PROGRAMMIERSTATUS)  

odmítnutí vstupu   (EINGABEABWEISUNG)  

stav baterie   (BATTERIESCHWACHE)  

servisní klíč   (SERVICERUF)  

 

B) Provoz:  

Uvolnění zámku bez nastavení zpoždění (tovární nastavení)  

1. 6-místný kód tovární nastavení:(Správce číslo 1 2 3 4 5 6).  

2. při zadaném správném kodu - po dobu 5-ti sekund, zelený 



signál - OTEVÍRACÍ DOSTUPNOST zamknout a odemknout je možno . 

při zadaném nsprávném kodu bliká červený signál ODMÍTNUTÍ 

VSTUPU .  

 

nebo:  

 

Uvolnění zámku s nastavením zpoždění (nastavitelné až do 99 

minut)  

1. 6-místný kód tovární nastavení:(Správce číslo 1 2 3 4 5 6). 

2. Blikající zelená signální OTEVÍRACÍ DOSTUPNOSTI naznačuje, 

že číselný kód platí. při zadaném nsprávném kodu bliká červený 

signál ODMÍTNUTÍ VSTUPU .  

 3. Nutné počkat na otevření po prodlení. Odemknutí zámku v 

tomto stavu není možné. Po uplynutí předem stanoveného 

prodlení po dobu tří minut bliká signál TASTENBESTATIGUNG .  

4. Během této doby je nutné platnou kombinaci ZNOVA zadat.  

5. Blikající zelená signální OTEVÍRACÍ DOSTUPNOSTI naznačuje 

že číselný kód platí a otevření může být zahájeno.  

  

  

Uvolnit a zamknutí zámku  

1. Během prvních pěti sekund je zámek připraven k odemknutí .  

Otáčejte po směru hodinových ručiček o 180°. 

2. Po skončení vrátit do 5-ti vteřin jednotku proti směru 

hodinových ručiček zpět do výchozí polohy . 

Otočení do polohy pro možnost otevření pouze zadáním kodu.  

 

C) PROGRAMOVÁNÍ:  

Programování zadaávejte vždy při otevřených dveřích trezoru. 

Nepoužívejte svá osobní data – jako datum narození apod.  

 

- Spuštění pro přeprogramování je ze dvou výše popsaných 

aktivačních postupů . Zatímco signalizuje zelený signál 

OTEVÍRACÍ DOSTUPNOT (po dobu 5 sekund ), 

vložte svůj prst na klávesu ENTER, a po dobu asi 5 sekund 

držte, dokud se na PROGRAMMIRSTATUS neobjeví žlutá signální 

světla. To ukazuje, že jste úspěšně vstoupili do 

programovacího módu a zámek čeká na další programové kroky. 

Jestliže je programování bez výsledku a chcete stornovat 

,stiskněte  ON a bude nastavena základní orientace zámku zpět.   

 

Změnit kod správce (tovární nastavení 1 2 3 4 5 6)  

1. Zadání programovacího režimu pomocí starého kódu správce.  

2. Číslici "0" zadat na adresu , a pak krátce stiskněte 

tlačítko ENTER.  

3. Nově zadejte 6-číselný kód správce , pak krátce stiskněte 

tlačítko ENTER.  

4. Opět zadejte nový 6-číselný kod správce , pak krátce 

stiskněte tlačítko ENTER. 

Pokud se do 3sekund objeví zelený signál OTEVIRACÍ DOSTUPNOST 

je nový kod správce založen a starý kód již není platný.  



Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ  

, programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává.  

 

Nastavit nebo přepsat uživatelský kód na uživatele ( 1-8 )  

1. Zadání programovacího režimu pomocí aktuálního kodu 

správce.  

2. Číslici "1" nebo "2" nebo "3" nebo ... nebo "8" zadat, a 

poté krátce stiskněte tlačítko ENTER.  

3. Nově zadejte 6-číselný kód uživatele , pak krátce stiskněte 

tlačítko ENTER.  

4. Opět zadejte nový 6-číselný kod uživatel , pak krátce 

stiskněte tlačítko ENTER. 

Pokud se do 3sekund objeví zelený signál OTEVIRACÍ DOSTUPNOST 

je nový kod uživatele založen a starý kód již není platný.  

Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ  

, programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává.  

  

Mazání uživatelských kódů pro uživatele (1-8)  

1. Zadání programovacího režimu pomocí aktuální číslo správce.  

2. Číslici "1" nebo "2" nebo "3" nebo ... nebo "8" zadat,  

stiskněte tlačítko ENTER.  

3. Opět krátce stiskněte tlačítko ENTER.  

4. Opět krátce stiskněte tlačítko ENTER. Pokud se do 3sekund 

objeví zelený signál OTEVIRACÍ DOSTUPNOST , předchozí 

uživatelský kód na uživatele se ruší. Pokud se po dobu 3 

sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ  

, programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává . 

   

Úprava již vytvořeného kodu pro uživatele ( 1-8 )  

1. Zadání programovací režim použijte aktuální uživatelský 

kód, které by měl být změněn.  

2. Číslici "1" nebo "2" nebo "3" nebo ... nebo "8" zadejte na 

příslušného uživatele kterému kd patří a pak krátce stiskněte 

tlačítko ENTER.  

3. Nově zadejte 6-číselný kód uživatele , pak krátce stiskněte 

tlačítko ENTER.  

4. Opět zadejte nový 6-číselný kod uživatel , pak krátce 

stiskněte tlačítko ENTER. 

Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ  

, programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává . 

 

 

Nastavení nebo změna zpoždění otevření trezoru . 

1. Zadání programovacího režimu pomocí aktuálního kodu 

správce.  

2. Číslici "9" zadejte (změna zpoždění) a  pak krátce 

stiskněte klávesu Enter .  

3. Zadejte dvoumístné hodnoty v minutách z "01" do "99". 

Tovární nastavení  je hodnota "00" .  

4. Krátce stiskněte tlačítko ENTER.  



Pokud se do 3sekund objeví zelený signál OTEVIRACÍ DOSTUPNOST 

je nový kod založen a starý kód již není platný.  

Pokud se po dobu 3 sekund objeví červený signál ODMÍTNUTÍ  

, programové vstupy byly nesprávné a starý kod přetrvává.  

 

POZOR!  
Programování provádějte při otevřeném trezoru . 

V případě , že jste si jisti výsledkem a programování bylo 

úspěšné a několikrát prozkoušené – zavřete trezor . 

  

-  

D) Výměna baterii  

Když signalizuje BATTERIESCHWACHE červený signál (slabost 

baterie)- je nutné baterii vyměnit.  

Zámek může být jinak jen asi 50 krát odemčena.  

Změnit počet kódů v tomto stavu není možné.  

Pro náhradní baterie je kryt baterie  na spodní části , 

otevřít opatrně pomocí šroubováku. 

Zde jsou 3 ks baterie.   

- Typ Mignon LR 6, AA, alkalické  

Dbát na správné založení polarity.  

Ekologicky šetrně likvidovat . 

 


